
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
13  серпня  2021р.   смт.Ємільчине №121 
 
 
Про готовність закладів соціальної 
сфери та житлово-комунального 
господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2021-2022 рр 

 

 
 

Заслухавши інформацію першого заступника селищного голови Олександра 
РОМАНЮКА,  з метою належної підготовки закладів соціальної сфери та житлово-
комунального господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022 
р., відповідно до пп.1 п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 19, 20, 21 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» та на виконання рішення виконавчого комітету селищної ради від 
02.06.2021 року № 75 «Про підсумки завершення опалювального сезону 2020-2021 р. та 
заходи щодо підготовки закладів соціальної сфери та житлово-комунального господарства 
селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022 р.», виконавчий комітет 
селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію першого заступника селищного голови Олександра РОМАНЮКА  взяти до 
відома (додається) 
 
2. Керівникам відділів селищної ради, підприємств, установ та закладів, що перебувають у 
сфері управління селищної ради: 
 
1)  Забезпечити неухильне  виконання  заходів щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та 
житлово-комунального господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 
2021 - 2022 р. 
 
2) Забезпечити своєчасність та повноту розрахунків за спожиті енергоносії і житлово-
комунальні послуги. 
 
3)  Вжити невідкладних заходів щодо  закупівлі палива та паливно-мастильних матеріалів. 
 
4) До початку опалювального періоду провести навчання кочегарів та відповідальних за 
котельне обладнання. 
 
5)  Роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду завершити до 01 жовтня 2021 року. 
 



3. Відділу освіти, молоді та спорту ( Жека С.Л.): 
 
1) Вжити заходів щодо заміни твердопаливних котлів в Миколаївському і 
Великоцвілянському ЗЗСО та заміни димової труби в Серединському ЗЗСО; 
 
2)  Внести до 01.09.2021 року пропозиції по заміні газових котлів в Горбівській філії. 
 
4.  Фінансовому відділу селищної ради (Інна КИРИЛЕНКО), відділу освіти, молоді та спорту  
(Сергій ЖЕКА) внести до 01.09.2021 року пропозиції щодо фінансування ремонту 
котельного обладнання в закладах освіти. 
   
5. Відділу з благоустрою селищної ради, КП «Водоканал» до 10 жовтня 2021 року 
забезпечити готовність техніки, матеріалів та працівників для виконання заходів із 
утримання  доріг та вулиць комунальної власності.  
 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Олександра РОМАНЮКА. 
 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 




