
Населення громади та її трудові ресурси 
У складі  Ємільчинської громади об`єдналися такі сільські та селищні ради 

з населеними пунктами: 

№ 
Назва населеного 

пункту 

Назва ради, якій 
підпорядковувався населений 

пункт до об‘єднання 

Кількість населення, 
осіб 

Відстань до 
адмін. центру 
громади, км 

1 с.Ємільчине Ємільчинська селищна 6595 Адмін. центр 

2 с.Адамове Березниківська сільська рада 38  

3 с.Андрієвичі Андрієвицька сільська рада  588  

4 с.Аполлонівка Мокляківська сільська рада 92  

5 с.Березники Березниківська сільська рада 371  

6 с.Болярка Великоцвілянська сільська рада 84  
7 с.Брідок  Симонівська сільська рада 23  
8 с.Велика Глумча Великоглумчанська сільська рада 237  
9 с.Велика Цвіля Великоцвілянська сільська рада 733  

10 с.Великий Яблунець Великояблунецька сільська рада 473  
11 с.Вільшанка Сербівська сільська рада 11  
12 с.Вірівка Великояблунецька сільська рада 109  
13 с.Володимирівка Кочичинська сільська рада 7  
14 с.Ганнівка Степанівська сільська рада 14  
15 с.Горбове Ємільчинська селищна рада 484  
16 с.Дібрівка Кочичинська сільська рада 19  
17 с.Забаро-Давидівка Кочичинська сільська рада 17  
18 с.Запруда Сергіївська сільська рада 148  
19 с.Заровенка Медведівська сільська рада 87  
20 с.Здоровець Ємільчинська селищна рада 117  
21 с.Зосимівка Сербівська сільська рада 37  
22 с.Ілляшівка Тайківська сільська рада 26  
23 с.Кам’яногірка Мокляківська сільська рада 133  
24 с.Королівка Степанівська сільська рада 168  
25 с.Косяк Кривотинська сільська рада 10  
26 с.Кочичине Кочичинська сільська рада 302  
27 с.Красногірка Кулішівська сільська рада 24  
28 с.Кривотин Кривотинська сільська рада 228  
29 с.Куліші Кулішівська сільська рада 873  
30 с.Лебідь Степанівська сільська рада 2  
31 с.Лісове Великоцвілянська сільська рада 20  
32 с.Лука Великоглумчанська сільська рада 82  
33 с.Льонівка Осівська сільська рада 31  
34 с.Мала Глумча Малоглумчанська сільська рада 549  
35 с.Малий Кривотин Кривотинська сільська рада 21  
36 с.Малий Яблунець Великояблунецька сільська рада 135  

37 с.Малоглумчанка Великоглумчанська сільська рада 76  
38 с.Медведове Медведівська сільська рада 274  
39 с.Миколаївка Миколаївська сільська рада 671  
40 с.Мокляки Мокляківська сільська рада 310  
41 с.Нараївка Кулішівська сільська рада 213  
42 с.Непізнаничі Великояблунецька сільська рада 198  
43 с.Нитине Підлубівська сільська рада 101  
44 с.Нові Серби Сербівська сільська рада 52  
45 с.Омелуша Миколаївська сільська рада 0  
46 с.Осівка Осівська сільська рада 335  
47 с.Осова Великоцвілянська сільська рада 116  



48 с.Паранине Малоглумчанська сільська рада 229  
49 с.Підлуби Підлубівська сільська рада 1427  
50 с.Покощеве Середівська сільська рада 87  
51 с.Полоничево Миколаївська сільська рада 43  

52 с.Просіка Тайківська сільська рада 120  
53 с.Рогівка Великоцвілянська сільська рада 19  
54 с.Руденька Ємільчинська селищна рада 541  
55 с.Рудня-Іванівська Руднє-Іванівська сільська рада 895  
56 с.Рудня-Миколаївська Миколаївська сільська рада 121  
57 с.Садки Середівська сільська рада 176  
58 с.Серби Сербівська сільська рада 408  
59 с.Сергіївка Сергіївська сільська рада 212  
60 с.Середи Середівська сільська рада 817  
61 с.Симони Симонівська сільська рада 509  
62 с.Ситне Березниківська сільська рада 95  
63 с.Спаське Миколаївська сільська рада 21  
64 с.Старий Хмерин Тайківська сільська рада 4  
65 с.Старі Непізнаничі Великояблунецька сільська рада 54  
66 с.Старі Серби Сербівська сільська рада 3  

67 с.Степанівка Степанівська сільська рада 878  
68 с.Тайки Тайківська сільська рада 342  

69 с.Хутір-Мокляки Кулішівська сільська рада 373  
70 с.Червоний Бір Симонівська сільська рада 2  

71 с.Чміль Осівська сільська рада 201  

72 с.Яменець Кривотинська сільська рада 58  
 

В адміністративному  центрі громади – селищіЄмільчине проживає 6595 
жителів, що становить майже третину всього населення громади. Селами з 
найбільшою кількістю жителів є: Підлуби (1427 жителів), Рудня-Іванівська 
(895), Степанівка (878), Куліші (873), Середи (817), Велика Цвіля (733). Більша 
частина сіл – малонаселені (до 200 жителів), у 19 селах населення становить 
менше 30 осіб. Наймовірніше, що в межах дії Стратегії всі зазначені села 
існуватимуть. Водночас 7 сіл перебувають на межі практичного зникнення 
(Червоний Бір, Старі Серби, Старий Хмерин, Косяк, Омелуша, Лебідь, 
Володимирівка).Зазначені показники враховуються селищною радою під час 
планування розвитку інфраструктури територіальної громади.  

Природний приріст населення в Ємільчинській селищній громаді 
негативний кільканадцять років поспіль. Міграційний приріст також 
негативний, причому з тенденцію до збільшення. За 2016–2020 рр.показники 
такі: 

 

Роки1 
Показник 

2016 2017 2018 2019 2020 

Народилися 360 307 201 193 169 
Померли 634 641 414 444 441 
Природний приріст -274 -334 -213 -250 -272 
Прибули 438 412 272 258 138 
Вибули 417 454 379 421 354 

                                                 
1
2016 та 2017 рік – данні за Ємільчинський район, 2018, 2019, 2020 роки – данні з врахуванням сільських рад, які 

увійшли до складу Ємільчинської громади 



Сальдо міграції 21 -42 -107 -162 -217 

 

 
 

Тенденції, характерні для Ємільчинського району, продовжуться й для 
Ємільчинської громади: зменшується народжуваність, більше людей виїжджає 
та менше приїжджає, населення скорочується, навіть незмінюваність 
смертності все одно призводить до наступного зменшення населення. 
Найбільше насторожує те, що кількість померлих удвічі (2020 р. – в два з 
половиною рази) більша, ніж кількість новонароджених. Найгостріше негативні 
процеси протікають у селах, звідки найбільш активне населення намагається 
перебратися у Ємільчине, у районні центри, Житомир. 

Щороку зростає різниця між тими, хто виїжджає та приїжджає в громаду. 
Варто зазначити, що більшість людей, які приїжджають в громаду, це 
випускники закладів вищої освіти. Вони після завершення навчання знову 
реєструються у батьківських домівках. Але це лише реєстрація, бо ж фактичне 
місце проживання багатьох за межами громади. Окрема статистика не 
збиралася, але враховуючи данні соціологічного опитування можна 
стверджувати, що близько 12% працездатних жителів громади працюють у 
великих містах або за кордоном. Хоча це «човникова» міграція, але вона 
загрожує подальшим зниженням кількості населення громади, насамперед, її 
активної частини. 

Вікова та гендерна структура населення громади: 

Чоловіки віком… років Жінки віком … років 
 

0-17 18-39 40 -59 60 + усього 0-17 18-39 40 - 59 60 + усього 

Кількість осіб 
відповідного віку 

1979 3099 3013 1926 10017 2440 3749 3333 2519 12041 

 
Гендерна структура населення виглядає таким чином: жінок суттєво більше 

(54,5%), ніж чоловіків (45,5%), що відображає деструктивні процеси в демографії та 
притаманно Україні в цілому.Розрив доволі загрозливий та становить 14%. У віковій 



групі старше 60 років спостерігається збільшення диспропорції між чоловіками та 
жінками у бік жіночої частини населення. 

Чисельність дітей віком до 18 років – 
20% населення громади. З роками цей 
показник зменшується, що призводить до 
зниження кількості дитячого населення в 
громаді. Такий же тренд очікується й на 
найближчі роки. Чисельність населення 
працездатного віку – 49%, тобто – менше 
половини від усіх мешканців громади. Але 
це показник зареєстрованих жителів. 
Значна їх чатина фактично проживає та 
працює за межами громади та за межами 
України. За наближеними розрахунками 
таких – біля2% працездатного населення. 
Крім того, в структурі зайнятого населення 
13,8% становлять працівники бюджетної сфери. Вони, як правило, мають невеликі 
зарплати, а кількість постійно скорочується. Ще частина працездатних осіб внаслідок 
кількалітнього безробіття втрачає мотивацію працювати та підвищувати свою 
кваліфікацію, й фактично не становлять собою трудового ресурсу.  

Разом із тим, спостерігаються тенденція до старіння населення, що в 
подальшому негативно впливатиме на працездатне населення. Частина пенсіонерів за 
таких обставин і надалі працює, що дещо врівноважує ситуацію.Водночас це означає, 
що роль працівників старшого віку з їхніми специфічними потребами зростає.  

Рівень освіти серед мешканців громади старше 18 років високий – 54% має 
повну або базову вищу освіту, та 15% – середню та професійно-технічну, що 
потенційно є привабливим фактором для інвестицій. Водночас відчутний брак кадрів 
кваліфікованих робітничих професій.  

Освіта Разом В т.ч. чоловіки В т.ч. жінки 

Вища 7836 3719 4117 
Незакінчена вища 4193 2244 1949 
Середня та професійно-технічна 3376 1514 1863 
Неповна середня 2682 1551 1131 
Початкова 885 211 674 
Без освіти 1384 511 873 
Інша освіта 1702 1145 556 
Всього: 22058 10895 11163 

 
Соціальна структура населення Ємільчинської громади така: 

 Категорії соціальних груп 
Кількість 

осіб 

Відносно до 
кількості 
населення 

 Всього населення 22058  
Пенсіонери  5371 24% 
Інваліди всіх груп та категорій 520 2,4% 
Обслуговуються соціальною службою 364 1,7% 
Багатодітні сімї / діти в таких сімях 225 / 1150 5% 
Діти-інваліди  85  

Вразливі 
групи 
населення 

Діти-сироти та позбавлені батьківського 65  

45%

55%

Гендерна структура 
населення Ємільчинської 

громади

Чоловіки

Жінки



піклування 
Внутрішньо переміщені особи 86  
Учасники бойових дій 55  
Мешканці, старші 80-ти років 215 1% 
   
Працездатне населення  10918 49% 
Непрацездатне населення 8739 40% 
Зайняті  3480 16% 
Безробітні  460 2% 
Працюють в державному секторі 2062  
Працюють в приватному секторі 1105  
Працюють за межами громади 400  
   

Зайнятість  

   
 

Зазначені данні свідчать про те, що Ємільчинській громаді наявні значні 
уразливі вестви населення зі своїми специфічними потребами, що мають бути 
враховані під час планування розвитку громади. Більше того – очікується їхнє 
зростання і в абсолютних,і в відносних величинах. 

В громаді мононаціональний склад населення. Українці становлять майже 
99% мешканців. Нечисленна, але відчутна польська національна меншина. За 
віросповіданням –православніхристияни та римо-католики. 

Тож громада має доволі значні та кваліфіковані трудові ресурси, значна 
частка яких офіційно ніде не працює. Спостерігається загальне старіння 
населення, щоправда – одочасно зі збільшенням тривалості життя та 
тенденцією до зменшенням негативного розриву між народжуваністю та 
смертністю. Інтенсивністьтрудової міграціїмає циклічний характер: із 
запровадженням карантиму знизилася, але поступово набирає обертів.  
 




