
Гуманітарна та соціальна сфери 
 Мережа закладів соціальної сфери в громаді розгалужена та виглядає 
наступним чином: 
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Всі заклади перебувають у комунальній власності громади та в її 
управлінні (крім станції швидкої медичної допомоги, що знахдиться в обласній 
комунальній власності). 

До галузі освіти належать18закладів загальної середньої освіти, 25 закладів 
дошкільної освіти, заклад позашкільної освіти – Будинок дитячої творчості. 
Опорним закладом освіти є один із Ємільчинських закладів загальної середньої 
освіти, що має три філії (в селах Горбове, Мокляки, Хутір-Мокляки) та до якого 
підвозяться учні з 7 сіл громади.  

Мережа закладів загальної середньої освіти така: 

Кількість учнів № 
п/п 

Назва 
факт розрах 

Кількість 
викладачів 

Кількість 
технічного 
персоналу 

1.  Комунальна установа «Заклад загальної 
середньої освіти Ємільчинська гімназія» 

400 720 61 26 

Комунальна установа Опорний заклад освіти 
«Ємільчинський заклад  загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів №1» 

532 700 65 27 

Горбівська філія  74 150 17 5 
Мокляківська філія 46 192 13 7 

2. 

Хутір-Мокляківська філія  47 192 15 7 
3 Комунальна установа «Андрієвицький заклад  

загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів» 
59 556 17 10 

4 Комунальна установа «Березниківський 
заклад  загальної середньої освітиІ-ІІІ 
ступенів» 

106 106 22 8 

5 Комунальна установа «Великоцвілянський 
заклад  загальної середньої освітиІ-ІІІ 
ступенів» 

104 640 24 17 

6 Комунальна установа «Кулішівський заклад  
загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів» 

176 392 29 11 

7 Комунальна установа «Малоглумчанський 
заклад  загальної середньої освітиІ-ІІІ 
ступенів» 

137 392 37 13 

8 Комунальна установа «Миколаївський заклад  
загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів» 

135 392 23 16 

9 Комунальна установа «Підлубівський заклад  
загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів» 

119 400 22 13 

10 Комунальна установа «Руднє-Іванівський 
заклад  загальної середньої освітиІ-ІІІ 
ступенів» 

78 185 24 8 



11 Комунальна установа «Середівський заклад  
загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів» 

147 248 32 10 

12 Комунальна установа «Степанівський заклад  
загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів» 

 
121 

 
192 

 
27 

 
14 

13 Комунальна установа «Симонівський заклад  
загальної середньої освітиІ-ІІІ ступенів» 

 
48 

 
192 

 
14 

 
8 

14 Комунальна установа «Великояблунецький 
заклад  загальної середньої освітиІ-ІІ 
ступенів» 

60 192 19 7 

15 Комунальна установа «Сербівський заклад  
загальної середньої освітиІ-ІІ ступенів» 

57 392 19 10 

16 Комунальна установа «Ємільчинський 
вечірній (змінний) заклад загальної середньої 
освіти ІІ-ІІІ ступенів із заочної формою 
навчання « 

29 100 3 7 

17 Комунальна установа «Осівська початкова 
школа» 

11 75 4 1 

18 Комунальна установа «Тайківська початкова 
школа» 

18 192 4 7 

 

 
Підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти здійснює відділ 

освіти, молоді та спорту селищної ради власним транспортом (шкільними 
автобусами) за 12 маршрутами. 

В цілому мережа дитячих садочків на теренах громади така: 

№ 
п/п 

Назва 
Кількість 

вихованців 

Кількість 
викладачів, 
вихователів 

Кількість 
технічного 
персоналу 

1 Ємільчинський ЗДО (ясла-садок) №1 «Сонечко» 175 21 23 
2 Ємільчинський ЗДО№2 «Сонечко» 22 2 3 
3 Ємільчинський ЗДО№3 «Веселка» 104 12 15 
4 Підлубівський ЗДО «Сонечко» 36 5 5 
5 Андрієвицький ЗДО «Сонечко» 20 1 - 
6 Березниківський ЗДО«Дошкільня» 16 1 - 
7 Кулішівський ЗДО«Малятко» 20 1 - 
8 Кочичинський ЗДО«Сонечко» 16 1 - 
9 Кривотинський ЗДО«Сонечко» 11 1 - 
10 Малоглумчанський ЗДО«Зернятко» 20 1 - 
11 Сербівський ЗДО«Сонечко» 16 1 - 
12 Середівський ЗДО«Веселка» 20 1 - 
13 СтепанівськийЗДО«Питайлики» 20 1 - 
14 Симонівський ЗДО«Сонечко» 12 1 - 
15 Великояблунецький ЗДО«Зірочка» 16 1 - 
16 ГорбівськийЗДО«Козачата» 20 1 - 
17 Медведівський ЗДО«Джерельце» 8 1 - 
18 Мокляківський ЗДО«Сонечко» 18 1 - 
19 Непізнаницький ЗДО«Сонечко» 14 1 - 
20 Осівський ЗДО«Малятко» 13 1 - 
21 Сергіївський ЗДО«Пролісок» 12 1 - 
22 Тайківський ЗДО«Сонечко» 15 1 - 
23 Хутір-Мокляківський ЗДО «Малятко»  16 1 - 
24 Великоцвілянський ЗДО «Школярик» 20 1 - 
25 Миколаївський ЗДО «Пізнайко» 20 1 - 
26 Руднє-Іванівський ЗДО «Питайлики» 7 1 - 

 



В громаді, як і в колишньому Ємільчинському районі, спостерігається 
тенденція до зменшення кількості дітей у закладах дошкільної освіти та 
закладах загальної середньої освіти, приблизно на 200 дітей щороку. Це 
змушує виконком селищної ради приймати рішення про ліквідацію закладів 
загальної середньої освіти та зниження їх статусу. 

Собірвартість навчання одного учня у школах: 
 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 
2021 рік 
(план) 

Кількість учнів у школах, осіб 
 

2148 2158 2179 2500 

Всього видатків на утримання шкіл, 
тис.грн. 

63578,762 70543,587 73125,870 105466,696 

Видатки на одного учня в громаді, 
тис.грн. 

29,599 32,689 33,559 42,187 

Видатки на одного учня в області 
(середні), тис.грн. 

23,849 27,146   

Видатки на одного учня в Україні 
(середні), тис.грн. 

21,3 23,1   

 
Зокрема, протягом 2018–2020 рр. припинили існування 4 школи (в селах 

Медведове, Сергіївка, Непізнаничі, Велика Глумча) з одночасним підвезенням 
дітей до найближчих закладів, та понизилися у статусі 2 школи (в селах Серби 
та Тайки). Педагогічні працівники, які мали бажання продовжити працювати в 
інших школах, були працевлаштовані. В результаті збільшено середню 
наповнюваність класів із 12,2 учня у 2019 р. до 13,1 учня у 2020 р. Це не 
ліквідувало потенційну заборгованість за оплату праці на стадії формування 
бюджету-2021, але зменшило її до рівня, який можна ліквідувати протягом 
виконання бюджетного періоду.  

В цілому проєктна потужність шкіл складає 6600 учнівських місць, в 
дійсності є 2504 учня або 38%. Це означає, що державної освітньої субвенції не 
вистачає й селищна рада вимушена витрачати кошти власних надходжень для 
покриття різниці. Як наслідок наявні ресурси використовуються неефективно – 
належне забезпечення в малих школах не створюється попри вочевидь більші 
витрати. Між тим більші школи недоотримують фінансування (капітальні 
ремонти, нове обладнання), що в свою чергу не сприяє підвищенню якості 
навчального процесу та конкурентноздатності на ринку праці випускників. За 
умови збереження зазначеного підходу нинішня освітянська мережа повільно 
деградуватиме. 

В дитячих садочках завантаженість значно більша, залежності від 
державнї освітньої субвенції немає. Мережа закладів дошкільної освіти в 
громаді наближена до місць проживання дітей та її варто максимально 
розширювати – з врахуванням кількості дітей в населених пунктах. Більшість 
дитсадків (18) працює на базі закладів загальної середньої освіти. Протягом 
2019–2020 рр. капітально відремонтовано приміщення двох шкіл для роботи на 
їх базі дитячих садків (села Підлуби та Степанівка). Це довело можливість 
долучити до дошкільної освіти більше дітей. Можливість та потреба таких 
змінвивчаються для ще кількох шкіл. 



Заклади позашкільної освіти такі: 

№ 
п/п 

Назва 
Кількість 

учнів 
Кількість 

викладачів 

Кількість 
технічного 
персоналу 

1 Будинок дитячої творчості 575 5 1 
2 Ємільчинська музична школа 130 18 2 
3 Ємільчинська дитячо-юнацька спортивна школа 415 8 6 

 

Тобто в громаді забезпечені основні потреби учнів у позашкільній освіті – 
творчої та спортивної. Але бракує технічної складової. Послуги закладів що 
діють користуються значним попитом. Щоправда, їх дія поширюється 
переважно на адміністративний центр громади та ближні села. 

Медична мережа в громаді представлена КНП «Ємільчинська лікарня» та 
КНП «Ємільчинський центр первинної медико-санітарної допомоги», до складу 
якого входять шість амбулаторії загальної практики сімейної медицини 
(Ємільчинська, Сербівська, Великоцвілянська, Миколаївська, Підлубівська, 
Малоглумчанська),27 фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів 
(ФАП Березники, ФАП Горбове, ФАП Куліші, ФАП Рудня-Іванівська, ФАП 
Середи, ФАП Степанівка, ФП Андрієвичі, ФП Болярка, ФП Велика Глумча, ФП 
Великий Яблунець, ФП Вірівка, ФП Королівка, ФП Кочичине, ФП Кривотин, 
ФП Медведове, ФП Мокляки, ФП Нараївка, ФП Непізнаничі, ФП Осівка, ФП 
Паранине, ФП Руденька, ФП Садки, ФП Сергіївка, ФП Симони, ФП Тайки, ФП 
Хутір-Мокляки, ФП Чміль). 

Їх фізичний та моральний стан – на рівні кінця минулого століття. 
Останніми роками деякі заклади мережі ремонтувалися (Ємільчинська лікарня, 
ФАП Горбове, Ємільчинська амбулаторія). За кошти державного бюджету та 
співфінансування з селищного бюджету протягом 2019–2021 рр. побудовано 
нове приміщення Підлубівської амбулаторії на 1–2 лікаря з житлом.  

Інші заклади потребують ремонту, оновлення кадрів та матеріального 
забезпечення. Але постійно зростаючі вимоги до матеріальної бази закладів 
первинної медицини та вторинної медицини, зменшення населення сіл громади 
ставлять вимоги оптимізації існуючої мережі. 

Для задоволення культурних потреб мешканців на території громади 
працюють такі заклади культури:  

№ 
п/п 

Назва Кількість місць 
Кількість 
персоналу 

1. Ємільчинський  центральний будинок культури 580 14 
2. Андрієвицький сільський клуб аварійний 1 
3. Березниківський сільський клуб 200 1 
4. Великоглумчанський сільський клуб 250 0,5 
5. Великоцвілянський сільський будинок культури 100 2 
6. Великояблунецький сільський будинок культури 250 1,5 
7. Горбівський  сільський будинок культури 200 0,75 
8. Кочичинський сільський клуб 100 0,5 
9. Кривотинський сільський будинок культури 20 0,5 
10 Кулішівський сільський будинок культури 450 0,5 
11. Малоглумчанський сільський будинок культури 250 0,5 
12. Медведівський сільський клуб 120 1 
13. Миколаївський сільський будинок культури 400 1 



14. Мокляківський сільський будинок культури 300 1 
15. Нараївський сільський клуб 188 0,75 
16. Осівський сільський будинок культури 250 1 
17. Підлубівський сільський будинок культури 350 2 
18. Руднє-Іванівський сільський клуб 200 1 
19. Сербівський сільський будинок культури 350 1 
20. Сергіївський сільський клуб 100 1 
21. Середівський сільський будинок культури 500 1 
22. Симонівський сільський будинок культури 230 1 
23. Степанівський сільський будинок культури 250 1 
24. Тайківський сільський будинок культури 200 0,75 
25. Хутір-Мокляківський сільський клуб 300 1 
26. Руденський сільський клуб  300 - 
27. Чмілівський сільський клуб 100 - 

 

№ 
п/п 

Назва 
Книжковий, 

музейний фонд 
Кількість місць 
читального залу 

Кількість 
персоналу 

Кількість 
читачів 
(осіб) 

1. Ємільчинський «народний» 
краєзнавчий музей 

музейний фонд 
1763 

- 3 535 

2. Ємільчинська центральна  
бібліотека 

68199 74 13 3499 

3. Андрієвичі, сіл. бібліотека 6354 4 0,5 370 
4. Березники, сіл. бібліотека 10915 7 0,5 355 
5. Велика Цвіля, сіл. бібліотека 7983 13 1 450 
6. В. Яблунець, сіл. бібліотека 8823 10 1 236 
7. Горбове, сіл. бібліотека 4741 10 0,5 330 
8. Куліші, сіл. бібліотека 9206 10 0,5 358 
9. М.Глумча, сіл. бібліотека 10321 10 0,5 363 
10. Миколаївка, сіл. бібліотека 8982 6 1 402 
11. Підлуби, сіл. бібліотека 11083 30 1 497 
12. Руденька, сіл. бібліотека 5163 8 0,5 340 
13. Р.Іванівська, сіл. бібліотека 8606 19 1 540 
14. Серби, сіл. бібліотека 5700 7 0,5 350 
15. Середи, сіл. бібліотека 9848 27 1 450 
16. Симони, сіл. бібліотека 9008 8 0 0 
17. Степанівка, сіл. бібліотека 10415 5 0,5 442 

 

Тобто – дуже велика розгалужена мережа. У закладах культури активно 
функціонують вокальні, хорові та клубні формування, гуртки народних 
промислів та дитячої творчості, виставки. Зусиллями співробітників клубних 
установ громади проводяться різноманітні фестивалі, виставки творчості 
народних умільців. Активно працює та оновлює експозицію місцевий 
краєзнавчий музей. Є значні напрацювання у сфері популяризації народних 
ремесел: ткацтво, вишивка, пасічництво та бортництво. 

Однаксеред зазначених закладів культури – жодногосучасного 
(наймолодший центральний будинок культури в смт Ємільчине – 1996 р. 
побудови). В зимовий періо опалюється лише кілька закладів. Є необхідність 
створити у селах своєрізні освітньо-культурні комплекси, які забезпечували б 
надання послуг у сфері культури на сучасному рівні, в тому числі для дітей та 
молоді. 



Спортивна інфраструктура громади представленастадіоном «Колос» на 
1,5 тис. місць, спортивним комплексом «Юність», що включає спортивний зал, 
борцівський зал, тренажерний зал, плавальний басейн (5 доріжок, 25 м), 13 
шкільних спортивних залів, 9 сільських футбольних полів, спортивні 
майданчики біля усіх закладів освіти, в тому числі 2 майданчики з тренажерним 
обладнанням. 

Найбільшого поширення в громаді набув волейбол, футбол, настільний 
теніс, шахи та шашки, таеквон-до.В громаді постійно проводяться різноманітні 
змагання з різних видів спорту, турніри та спартакіади.Команди громади є 
призерами та переможцями спортивних замгань та турнірів різного рівня. 

Проблемою галузі в громаді є низький рівень забезпечення матеріально- 
технічної бази та кадрового забезпечення, особливо у селах. На жаль, не 
поширюються спортивні клуби за інтересами, не розвиваються інші олімпійські 
та не олімпійські види спорту. 

Соціально-культурна сфера Ємільчинської громади досить розвинута, але 
не вона не відповідає запитам як дитячого населення, так і дорослих, вимогам 
сьогодення. Значна кількість закладів помилково висуває на перший план 
потребу утримання будівель, а не наповнення змістом діяльності закладів 
освіти, культури, охорони здоровя, якість послуг що надаються. Основною 
проблемою варто зазначити слабке кадрове забезпечення, особливо сфери 
культури та спорту. 
 




