
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шістнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

16 грудня 2022р. смт Ємільчине № 2415 

 

Про оптимізацію структури КНП 

«ЦПМСД» Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області 

 

 

            Керуючись п.п. 1 п. а) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

відповідно до ст. 49 Конституції України, ст.. 16,18 Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення», спільного Наказу Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 06.02.2018р. №178/24 «Про затвердження Порядку формування спроможних 

мереж надання первинної медичної допомоги», враховуючи клопотання КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Ємільчинської селищної ради Житомирської області 

від 12.12.2022р. № 3551, рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. У зв’язку із створенням медичних пунктів тимчасового базування, оптимізувати мережу 

лікувально-профілактичних закладів комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Ємільчинської селищної ради Житомирської області 

шляхом закриття фельдшерських пунктів: 

- с. Кривотин та с. Королівка на території Степанівського старостинського округу; 

- с. Нараївка на території Кулішівського старостинського округу; 

- с. Паранине на території Малоглумчанського старостинського округу; 

- с. Чміль на території Руденського старостинського округу. 

2. Директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області забезпечити надання медичної допомоги у створених медичних 

пунктах тимчасового базування. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

16 сесія,   друге пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про оптимізацію структури КНП «ЦПМСД» Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» 

 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. утрималась 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

8 18 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)     (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 




