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Громадянське суспільство та інформаційні ресурси 
       На території Ємільчинської селищної територіальної громади активно 
працює ряд громадських організацій, а саме: 
ГО «Братство учасниківАТО Ємільчинщини» Ємільчине 
ГО «Оберіг» Об’єднання волонтерів Ємільчинщини» Середи 
ГО «Ємільчинська районна федерація футболу» Ємільчине 
Ємільчинська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок Ємільчине 
ГО «Мисливсько-рибальський клуб «Медведово» Ємільчине 
ГО «Мисливсько-рибальський клуб «Цвіляни» Велика Цвіля 
ГО «Мисливсько-рибальський клуб «Каштан» Паринине 
ГО «Мисливсько-рибальський клуб «Перехрестя» Ємільчине 
Спортивний мисливсько-рибальський клуб «Зелений Луг» Великий 

Яблунець 
Ємільчинська районна рада фізкультурно-спортивного товариства «Колос» ПК 
України 

Ємільчине 

Культурно-освітнє товариство поляків ім. Яна Павла Другого Вірівка 
Добровільне дитяче об’єднання«Діти Чорнобиля у фонд милосердя» Ємільчине 
Ємільчинська районна організація Товариства сприяння обороні України Ємільчине  
Ємільчинська районна рада жінок  Ємільчине  
Районна організація Української спілки ветеранів Афганістану Ємільчине  
Районна рада ветеранів війни та праці (Ємільчинська районна організація  ветеранів 
України) 

Ємільчине 

Товариство лісівників Ємільчинського держлісгоспу Ємільчине 
 

Серед них – ветеранські, спортивні, жіноча, професійні, суспільно-
політичні, національна. Тобто представлений доволі широкий спектр інтересів. 
Крім того, у 2019 р. створений орган самоорганізації населення – Громадське 
формування з охорони громадського порядку «Межирічка».Разом із тим 
зазначені громадські організації переважно діють в адміністративному центрі 
громади, старостинські округи охоплені епізодично. Кілька впливових 
соціальних груп (фермери, підприємці) своїх об`єднань не створювали. Головне 
– переважна більшість мешканців залишається поза діяльністю громадських 
організацій. 

На теренах громади працює лише один друкований засіб масової 
інформації  – місцева газета «Народна трибуна» (sribne-gazeta.com.ua). 
Виходить раз на тиждень, тираж – близько 2000 примірників.Ємільчинці 
активно передплачують та придбавають Новоград-Волинську газуте «Час 
Плюс», у якій є тематична сторінка «Ємільчинські факти». 

В соціальній мережі «Facebook» кілька популярних сторінок та груп, що 
висвітлюють життя громади: селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту, 
відділ культури і туоризму, та інші. 

Окремі жителі та активні жителі громади мають облікові записи в 
соціальній мережі «YouTube». 
 Тобто мешканці Ємільчинської громади досить активні в соціальних 
мережах. Водночас бракує організаційних структур громадянського суспільства 
відпідно до розмаїття інтересів мешканців громади, існує попит та потреба 
щодо його активізації для місцевого розвитку. 
 




