
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
14.12.2022р.   смт.Ємільчине №157 
 
 
Про заходи щодо соціальної 
підтримки незахищених верств 
населення 

 

 
 Відповідно до пп.2 п. «б» ст.34 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання вимог розпорядження начальника Житомирської обласної військової 
адміністрації від 18.11.2022р. №340, з метою реагування на можливі критичні ситуації  щодо 
життєзабезпечення незахищених верств населення, виконавчий комітет селищної ради 
ВИРІШИВ : 
 
1. Затвердити заходи щодо соціальної підтримки найбільш незахищених верств населення 
громади (додаються). 
 
2. Виконавцям заходів : 
 1) забезпечити безумовне виконання заходів у визначені терміни; 
 2) інформувати виконавчий комітет селищної ради про хід виконання рішення 
щокварталу  до 20 числа, що настає за звітним періодом. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
ОНИЩУК. 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 14.12.2022р. №157 

 
Заходи 

щодо соціальної підтримки найбільш незахищених верств населення громади 
 
 
1. Виявити одиноких непрацездатних громадян, людей похилого віку та  людей, які мають 
проблеми з мобільністю, забезпечити надання їм належної допомоги продуктами харчування 
та іншими критичними товарами, необхідними для забезпечення життєдіяльності. 
 Старости, діловоди старостинських округів; 

КП «Центр надання соціальних послуг» 
Грудень 2022р. 

  
2. Забезпечити постійне відвідування одиноких непрацездатних громадян, людей похилого 
віку та людей, що мають проблеми з мобільністю. 
 Старости, діловоди старостинських округів; 

КП «Центр надання соціальних послуг»; 
КП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» 
Постійно  

  
3. У разі потреби забезпечити логістику мало мобільних груп населення та людей похилого 
віку до пунктів обігріву, медичних закладів та інтернат них установ. 
 Старости, діловоди старостинських округів; 

КП «Центр надання соціальних послуг»; 
КП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» 
Постійно 

  
4. Забезпечити перевірку дотримання протипожежної безпеки та справності пічного 
опалення у помешканнях людей похилого віку та мало мобільних груп населення. 
 Старости, діловоди старостинських округів; 

КП «Центр надання соціальних послуг»; 
Грудень 2022р. 

  
5.  Приділяти особливу увагу забезпеченню незахищених верств населення твердим паливом. 
 Старости, діловоди старостинських округів; 

КП «Центр надання соціальних послуг»; 
Грудень 2022р. 

 
 
 
Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 
 




