
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
23.12.2022р.   смт Ємільчине №177 
 
         
Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради № 126  
від 18.09.2019 р.  «Про 
Координаційну раду з питань 
сімейної, гендерної політики, 
демографічного розвитку, протидії 
торгівлі людьми та домашньому 
насильству» (зі змінами) 

 

 
Відповідно до законів України  «Про протидію торгівлі людьми», «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни до складу Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, 
демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству 
Ємільчинської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради  від 18.09.2019 р. № 126 «Про Координаційну раду з питань сімейної, 
гендерної політики, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому 
насильству» (зі змінами) виклавши його в новій редакції згідно Додатку. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голову Ольгу 
ОНИЩУК. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 23.12.2022 р. №177 

 
СКЛАД 

Координаційної ради з питань  сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, 
протидії торгівлі людьми та домашньому насильству 

 
1. Онищук  

Ольга Василівна 
- заступник селищного голови, голова координаційної 
ради; 
 

2. Остапчук  
Інна Петрівна 

- секретар селищної ради, заступник голови 
координаційної ради; 

3. Шомко  
Валентина Олегівна 

- головний спеціаліст відділу соціального захисту селищної 
ради, секретар координаційної ради; 

Члени ради : 

4. Брановицька  
Наталія Іванівна 

- директор КНП «Ємільчинська лікарня» селищної ради 

5. Гресько  
Віра Сергіївна 

- начальник служби у справах дітей селищної ради; 

6. Денисюк  
Ірина Михайлівна 

- фахівець (практичний психолог) КУ «Ємільчинський 
інклюзивно-ресурсний центр» селищної ради; 

7. Жилюк  
Людмила Григорівна 

- завідувач сектору молоді та спорту відділу освіти, молоді 
та спорту селищної ради; 

8. Коваленко  
Андрій Андрійович  

- начальник юридичного відділу Ємільчинської селищної 
ради; 

9. Серпутько  
Ірина Володимирівна 

- завідувач  відділенням соціальної роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю КУ «Центр надання соціальних 
послуг»; 

10. Ширма  
Наталія Василівна 

- головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
селищної ради; 

11. Серпутько Сергій 
Володимирович 
 

- капітан поліції начальник сектору превенції відділення 
поліції №1 (смт.Ємільчине Новоград-Волинського 
районного відділу поліції) (за згодою);  

12. Цмокалюк Анжеліка 
Юріївна 

- директор КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» селищної ради. 

 

Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 




