
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
04 вересня 2020 р.   смт Ємільчине №119 
 
 
Про підготовку дорожнього 
господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2020-2021років 

 

 
 
Заслухавши інформацію першого заступника селищного голови Володимира Євтуха, з 

метою належної підготовки вулиць населених пунктів та комунальних доріг на території 
громади до експлуатації в осінньо-зимовий період, відповідно до статті 31 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 20, 21 Закону України «Про 
автомобільні дороги» виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію першого заступника селищного голови Володимира Євтуха взяти до відома. 
 
2. Тендерному комітету селищної ради до 20 жовтня 2020 року вжити заходів для 
організованого проведення процедур, пов’язаних із закупівлею послуг із ремонту та 
утримання автомобільних доріг та вулиць, а також посипкового матеріалу та пально-
мастильних матеріалів для цієї мети з врахуванням потреб населених пунктів, які 
доєднаються до громади. 
 
3. Відділу з благоустрою селищної ради (Романчук В.Г.), КП «Водоканал» (Дідус С.Я.) до 20 
жовтня 2020 року забезпечити готовність техніки, матеріалів та працівників із виконання 
заходів із утримання  доріг комунальної власності та вулиць, в тому числі й в умовах 
зимового періоду.  
 
4. Головному спеціалісту з мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій селищної ради 
Павленку О.С. до 15 жовтня 2020 року: 
- розробити та подати на затвердження селищному голові порядок взаємодії підприємств, 
установ і організацій громади та Коростенської дистанції колії Укрзалізниці на випадок 
погіршання погодних умов в осінньо-зимовий період на території громади з врахуванням 
населених пунктів, які доєднаються до громади; 
- уточнити селищний план реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду з 
врахуванням населених пунктів, які доєднаються до громади. 
 
5.  Відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної 
ради (Соляннікова О.В.) спільної з в.о. старост до 1 квітня 2021 року: 
5.1. продовжити інвентаризацію вулиць та доріг селищної комунальної власності 
врахуванням територій і населених пунктів, які доєднаються до громади; 



5.2. готувати проекти рішень про набуття у комунальну власність окремих ділянок 
автомобільних доріг, які є безхозними, але важливі для дорожнього господарства громади; 
5.3. готувати пропозиції щодо першочергового ремонту місцевих доріг та вулиць населених 
пунктів із залученням коштів різних бюджетів та позабюджетних коштів; 
5.4. налагодити взаємне інформування між селищною радою та департаментом регіонального 
розвитку облдержадміністрації стосовно утримання місцевих доріг обласної комунальної 
власності. 
 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Євтуха В.П. 
 
 
 
 
Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
 

 
 
 
 




