
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
27.10. 2021 р.   смт Ємільчине №194 
 
 
Про план роботи виконавчого 
комітету селищної ради на ІV 
квартал 2021 року 

 

 
 

Відповідно до ст.40, ч.1,2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» , виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради на IV квартал 
2021 року (додається). 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому 
Олександра БОНДАРЯ. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
27.10..2021р. №194 

 
План роботи 

виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради на IV квартал 2021 року 
 
І. Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету 
 
1. Про виконання бюджету селищної ради за 9 місяців поточного року 
 Кириленко І.Б. 

жовтень 
 

2. Про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства 
Ємільчинської селищної ради на 2021-2025 роки 
 Романюк О.Р., Лук’янчук С.М., Данюк В.П. 

листопад 
 

3. Про виконання Селищної комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки у 2021 році 
 Онищук О.В., Гресько В.С., Саух О.П. 

грудень 
 

4. Про проєкт  Програми соціально-економічного розвитку Ємільчинської селищної ради на 
2022 рік 
 Романюк О.Р., Євтух В.П., Онищук О.В., 

Соляннікова О.В. 
грудень 
 

5. Про затвердження списків осіб,  що перебувають на квартирному обліку в Ємільчинській 
селищній раді 
 Бондар О.І., Слюсар Н.В. 

грудень 
 

ІІ. Питання до розгляду на нарадах при селищному голові 
 
1 Про проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок»  
 Гресько В.С. 

жовтень 
 

2. Про готовність закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 
 Жека С.Л. 

жовтень 
 

3.Про підсумки моніторингу стану виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного 
віку у закладах освіти 
 Жека С.Л. 

жовтень 
 

4. Про організацію роботи закладів освіти та установ в умовах карантинних обмежень 
 Жека С.Л. 

жовтень 
 

5. Про підготовку дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 



року 
 Романюк О.Р. 

жовтень 
 

6.Про здійснення державної регуляторної політики в органах місцевого самоврядування 
 Соляннікова О.В. 

протягом кварталу 
 

7.Про стан надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг 
селищної ради за 9 місяців поточного року. Проблемні питання 
 Бацюн Н.А. 

листопад 
 

8. Про роботу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Ємільчинської  селищної ради у 2021 році 
 Мосійчук О.В. 

листопад 
 

9. Про стан військового обліку на території селищної ради  
 Романюк О.Р., Павленко О.М. 

листопад 
 

10. Про заходи щодо посилення пожежної безпеки в закладах освіти під час роботи в 
осінньо-зимовий період 
 Жека С.Л. 

листопад 
 

11. Про дотримання графіку відпусток працівниками селищної ради  
 Бондар О.І., Дідус О.М. 

листопад 
 

12..Про стан роботи щодо соціального захисту ветеранів, громадян похилого віку, одиноких 
громадян 
 Саух О.П. 

листопад 
 

13. Про стан благоустрою населених пунктів селищної ради у 2021 році 
 Романюк О.Р., Лук’янчук С.М., Данюк В.П. 

листопад 
 

14. Про проведену роботу у поточному році щодо залучення інвестицій 
 Соляннікова О.В. 

грудень  
 

15. Про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства 
Ємільчинської селищної ради на 2021-2025 роки 
 Романюк О.Р., Лук’янчук С.М., Данюк В.П. 

грудень 
 

16. Про економічні показники роботи КП «Благоустрій» у 2021 році 
 Романюк О.Р., Петрук І.В. 

грудень 
 
ІІІ.  Загальні заходи у IV кварталі 2020 року 
 
1 Заходи з нагоди свят, пам’ятних дат: 
 1 жовтня   День людей похилого віку 



 3 жовтня День працівників освіти 

 3 жовтня День кадрового працівника 

 8 жовтня День юриста 
 14 жовтня День захисника України 
 28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників 
 7 листопада День працівника соціальної сфери 
 9 листопада День працівників культури та аматорів народного мистецтва 
 21 листопада День працівників сільського господарства 
 21 листопада День Гідності та свободи 
 27 листопада День пам’яті жертв Голодомору 
 3 грудня День людей з інвалідністю 
 6 грудня День збройних сил України 
 7 грудня День місцевого самоврядування 
 14 грудня День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 
 15 грудня День працівників суду 
 19 грудня День святого Миколая 
 22 грудня День працівників архівних установ 
 25 грудня Різдво західного обряду   
   
2 Проведення профілактичних заходів по обстеженню умов проживання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. 

  Гресько В.С. 
Протягом кварталу 

3 Обстеження стану об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд) комунальної 
власності територіальної громади Ємільчинської селищної ради та виявлення 
безхазяйного майна 

  Соляннікова О.В. 
Протягом кварталу 

4 Проведення інвентаризації окремих лісових ресурсів, водних об’єктів та 
гідроспоруд 

  Євтух В.П., Ковальчук Б.М. 
Протягом кварталу 

5 Проведення засідань комісій, робочих груп, штабів, рад. 
  Остапчук І.П., Романюк О.Р., Євтух В.П., Онищук О.В., 

Бондар О.І. 
За потреби 

6 Прийом громадян з особистих питань, в т.ч. в населених пунктах громади 
  Волощук С.В., Остапчук І.П., Романюк О.Р., Євтух В.П., 

Онищук О.В., Бондар О.І., старости, діловоди 
Згідно окремого графіка 

 
 
 
Керуючий справами виконкому Олександр БОНДАР 
 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0



