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Про стан дорожнього господарства 
селищної ради 

 

 
 
Дорожнє господарство Ємільчинської селищної ради становлять вулиці населених 

пунктів, дороги селищної комунальної власності, місцеві дороги обласної комунальної 
власності та дороги державної власності. Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі 
становить близько 440 км, з яких 350 км вулиць та доріг селищної комунальної власності та 
тих, які є комунальними, але на облік не взяті. На території громади є 8 автомобільних 
мостів (3 в Ємільчиному – комунальної власності) та значна кількість водопропускних труб. 

За 2018-2019 роки селищною радою для ремонту та утримання доріг та вулиць 
використано 12719,433 тис.грн, з яких 9338,577 тис.грн. – кошти з державного бюджету. 

Полегшує утримання вулиць та доріг поблизу Ємільчиного наявність комунального 
автогрейдера. Допомогу в утриманні вулиць та місцевих доріг надавали суб’єкти 
господарювання: ДП «Ємільчинське лісове господарство», ПП «Автомагістраль», КП 
«Водоканал», ПОСП «Світанок» с. Андрієвичі та інші. 

Але у переважній більшості випадків вулиці і дороги на території громади потребують 
значних ресурсів для доведення їх до нормативного стану. Насамперед, потребує 
капітального ремонту дорожнє покриття, як асфальтобетонне, так і гравійне. Сучасне життя 
ставить вимоги і щодо ремонту покриття з бруківки. Крім того, ремонту і догляду 
потребують більшість обочин доріг (вирівнювання, ущільнення, розчищення від дерев і 
чагарників), дорожніх укосів (розчищення від дерев і чагарників), водопропускних труб, 
дорожніх знаків, розмітки, автобусні зупинки, місця стоянки транспортних засобів та інші 
об’єкти дорожнього сервісу. 

 
Заслухавши інформацію першого заступника селищного голови Володимира Євтуха, з 

метою належного обліку існуючих вулиць населених пунктів та доріг на території громади, 
забезпечення їх ремонту та догляду, надання аргументованих пропозицій для виділення 
коштів з державного та обласного бюджету на ремонт доріг та вулиць, відповідно до пп.1 
п.«а» ч.1 ст.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.  Відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної 
ради (Соляннікова О.В.) спільної з в.о. старост до 1 квітня 2020 року: 
2.1. завершити інвентаризацію вулиць та доріг селищної комунальної власності; 



2.2. підготувати проекти рішень про набуття у комунальну власність окремих ділянок 
автомобільних доріг, які є безхозними, але важливі для дорожнього господарства громади; 
2.3. готувати пропозиції щодо першочергового ремонту місцевих доріг та вулиць населених 
пунктів із залученням коштів різних бюджетів та позабюджетних коштів; 
2.4. налагодити взаємне інформування між селищною радою та департаментом регіонального 
розвитку облдержадміністрації стосовно утримання місцевих доріг обласної комунальної 
власності. 
 
3. Тендерному комітету селищної ради вживати заходів для організованого проведення 
процедур, пов’язаних із закупівлею послуг із ремонту та утримання автомобільних доріг та 
вулиць. 
 
4. Відділу з благоустрою селищної ради (Романчук В.Г.), КП «Водоканал» (Петрук В.А.) 
забезпечити готовність техніки, матеріалів та працівників із виконання заходів із утримання  
доріг комунальної власності та вулиць, в тому числі й в умовах зимового періоду.  
 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Євтуха В.П. 
 
 
 
 
Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Інформація 
«Про стан дорожнього господарства селищної ради» 

на засідання виконкому селищної ради 29 січня 2020 року 
 
Станом на січень 2020 року на території громади є такі дороги та вулиці: 
 
Державні дороги (всього 92 км): 
- державна регіональна автомобільна дорога Васьковичі – Шепетівка, Р-49, 
- державна територіальна автомобільна дорога КПП «Майдан Копищенський» - Олевськ - 
Ємільчине - /Р-49/, Т-06-05. Частина цієї дороги проходить по вул. Соборній в смт 
Ємільчине (від колишньої контори колгоспу до заправки). 
 
Місцеві комунальні обласні дороги 
- більшість доріг між населеними пунктами, під’їзди до населених пунктів. 
 
Місцеві комунальні селищні дороги: 
- Середи – Садки (2,1 км) 
- Нитине – Медведове (3,7 км) 
- Куліші – Хутір-Моклки (1,5 км); 
- Нараївка – Мокляки (1 км) 
- Тайки – Просіка (1,7 км) 
- Великий Яблунець – Малий Яблунець (2,8 км) 
- Нараївка – Куліші (3,5 км) 
- Мала Глумча – Паранине (Жужіль) (1,5 км) 
 
Місцеві дороги, які не перебувають на обліку (5,8 км) 
- Горбове – Чміль (1,8 км) 
- Горбове – Королівка (1,7 км) 
- Покащеве – Середи (траса) (2,3 км) 
 
Перспективні місцеві дороги 
- Симони – Андрієвичі (2,6 км) 
- Лебідь – Кривотин (4,8 км) 
- Кривотин – Осівка (7 км) 
 
Мости на автомобільних дорогах державного та обласного значення: 
- смт Ємільчине – 3 (вул. Миру, вул. Мічуріна, вул. Шевченка-дамба) 
- с. Середи – 2  
- с. Підлуби – 1 
- с. Руденька – 1 
- с. Куліші – 1  
- Ємільчине-Куліші – 1  
 
За 2018-2019 роки селищною радою для ремонту та утримання доріг та вулиць використано 
12719,433 тис.грн, з яких: 
       3380,856 тис.грн – місцевий бюджет (26,6%) 
       9338,577 тис.грн. – державний бюджет (73,4%). 
 
Протягом 2018-2019 років виконані такі роботи на дорогах та вулицях за кошти місцевого 
бюджету: 
- поточний ремонт  Мала Глумча – Жужіль – 135,0 тис.грн 
- поточний ремонт Мала Глумча – Велика Глумча – 190,04 тис.грн. 



- поточний ремонт Куліші – Хутір-Мокляки – 199,508 тис.грн. 
- 2018 рік, поточний ремонт вулиць смт Ємільчине (Богдана Хмельницького, Військова, 
Незалежності, Соборна, Миру, Першотравнева, 1 Травня) 1108,691 тис.грн. 
- 2019 рік, поточний ремонт вулиць смт Ємільчине (Кутузова, Шкільна, Миру, Гоголя, 1 
Травня, Шевченка, Горького, Першотравневий, Соборна) 1225,354 тис.грн. 
2019 рік – придбано відсіву та солі на  74,2 тис.грн. 
2019 рік – відсів та щебінь для сіл Андрієвичі¸ Симони, Непізнаничі – 395,938 тис.грн. 
2018 рік – придбано дорожніх знаків – 52,125 тис.грн. 
 
Протягом 2018-2019 років виконані такі капітальні роботи на дорогах та вулицях за кошти 
державного бюджету: 
- тротуари вул. Шевченка – 1445,058 тис.грн. 
- вул. Шевченка – 1177,222 тис.грн. 
- вул. Військова та площадка – 1296,821 тис.грн. 
- вул. Наума Тихого – 3417,919 тис.грн 
- вул. Мічуріна – 1598,711 тис.грн. 
- проектна документація та інші супутні витрати на службу замовника 402,846 тис.грн. 
 
Пропозиції селищної ради щодо ремонту доріг на обласному рівні на початок 2020 року: 
- Серби – Тайки (частина дороги Осова – Велика Цвіля – Серби в межах Ємільчинської 
селищної ради), протяжність 4,7 км; 
- дорога Р-49 – смт Яблунець (частина дороги Дуга – Рясне – Великий Яблунець, під’їзд до 
селища Яблунець від регіональної дороги Р-49 через село Великий Яблунець, протяжність 
5,7 км; 
- дорога Т-06-05 – село Мала Глумча (частина дороги Забаро-Давидівка – Мала Глумча – 
Підлуби), вулиця Шевченка в межах села Підлуби, орієнтовна протяжність – 3,8 км; 
- дорога Р-49 – Андрієвичі (під’їзд до села Андрієвичі від регіональної дороги Р-49), 
протяжність 1,9 км.;  
- дорога Р-49 – Нараївка (частина дороги Ємільчине – Бараші через Вірівку між селами 
Нараївка та Вірівка), протяжність 2,0 км; 
-  дорога С060526 Ємільчине – Нитине в межах смт Ємільчине, протяжність 0,9 км; 
- дорога Медведове – Заровенка – Запруда – Сергіївка – Березники; 
- смт Ємільчине вул. Соборна (в напрямку Степанівки). 
 
Пропозиції селищної ради щодо ремонту доріг на селищному рівні: 
- в смт Ємільчине: вул. Шевченка (до кладовища),             вул. Козацька (колишня Щорса),  
                                 вул. Окружна,                                          під’їзд до районної лікарні 
- ремонти вулиць у селах в межах можливостей 
- встановлення дорожніх знаків в місцях пішохідних переходів, закладів освіти. 
 
Шляхи оптимізації витрат коштів на ремонт доріг: 
- залучення позабюджетних коштів для ремонту доріг; 
- використання місцевих матеріалів для поточного ремонту доріг (жорства); 
- активність населення щодо утримання покриття доріг (не засипати ями сміттям, 
забезпечити відвід води із покриття дороги, знищення чагарників та обкошування обочин, 
відлякування бобрів для запобігання руйнуванню основи дороги, ………… 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Володимир ЄВТУХ 

 




