
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
26.11. 2021 р.   смт.Ємільчине №201 

 
Про  стан   виконання   Програми   
розвитку     житлово-комунального   
господарства Ємільчинської 
селищної ради на 2021-2025 роки 

 

 
 

Заслухавши інформацію першого заступника селищного голови Олександра 
РОМАНЮКА та  відповідно до пп.1 п. «а» ст.30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на виконання рішення  Ємільчинської селищної ради від 20 
листопада 2020 року № 2123  «Про Програму розвитку житлово-комунального господарства 
Ємільчинської селищної ради  на 2021-2025 роки», виконавчий комітет селищної ради  
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію першого заступника селищного голови Олександра РОМАНЮКА   про стан 
виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства Ємільчинської селищної 
ради на 2021-2025 роки  (далі – Програма) взяти до відома (додається). 
 
2. Виконавчим органам селищної ради, комунальному підприємству «Водоканал» (Сергій 
ДІДУС) та комунальному підприємству «Благоустрій» (Ірина ПЕТРУК)   продовжити роботу 
щодо виконання закодів Програми. 
 
 3. Фінансовому відділу селищної ради (Інна КИРИЛЕНКО) щороку передбачати у межах 
фінансових можливостей кошти для фінансування заходів зазначеної Програми. 
 
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти першого заступника селищного голови 
Олександра РОМАНЮКА.  
 
 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток  
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 26.11.2021р. № 201 

 
Інформація 

про стан виконання Програми  розвитку житлово – комунального господарства 
Ємільчинської селищної ради на 2021-2025 роки 

 
 

Рішенням двадцять дев’ятої сесії VII скликання Ємільчинської селищної ради  від 20 
листопада 2020 року № 2123 прийнята Програма  розвитку житлово-комунального 
господарстваЄмільчинської селищної ради на 2021-2025 роки.  

 
Основною метою Програми є забезпечення надійності роботи систем 

життєзабезпечення, комфортності і безпеки умов проживання населення, зниження витрат на 
виробництво комунальних послуг, досягнення оптимального співвідношення вартості послуг 
до доходів населення, створення належних умов функціонування, підвищення ролі та 
відповідальності структурних підрозділів  та комунальних підприємств  системи житлово-
комунального господарства громади, як єдиного цілісного комплексу з надання комунальних 
послуг населенню, підприємствам та організаціям на території селищної ради.  

 
В житлово-комунальному господарстві громади функціонують такі основні галузі:  - 
водопостачання та водовідведення; 
- вивезення, прийом та зберігання твердих побутових відходів; 
- санітарна очистка та благустрій територій. 
 
Виконання робіт  по даних напрямках забезпечується двома комунальними 

підприємствами, це КП «Водоканал»  і  КП «Благоустрій»  та відділом селищної ради з 
питань благоустрою. 
 

За  9 місяців 2021 року видатки на виконання Програми становлять – 3495,2тис.грн., в 
т.ч. бюджетні кошти – 3149,2 тис.грн., власні кошти підприємств –346 тис.грн.  

 
На ремонт і модернізацію систем водопостачання та водовідведення  виділено  96,3 

тис.грн.,  в т.ч. на заміну водопроводу протяжністю 50 м.п. по вул.Соборній 32 тис., 
обстеження та очистку артезіанських свердловин -  64,3    тис.грн.  

 
Виділено з селищного бюджету на: 
-  ремонт техніки- 99,8  тис.грн. 
-  придбання основних засобів – 49,0 тис.грн. 
-  погашення боргів по податках – 126,0 тис.грн. 
 
За рахунок селишного бюджету проведено відшкодування різниці по тарифах в сумі 

231,8 тис.грн., в т.ч. на водопостачання для населення  в сумі  144,7 тис.грн., по тарифах на 
прийом та вивезення твердих побутових відходів – 87,1 тис.грн. 

 
Кошти сумі  498,9 тис.грн. виділені  на санітарну очистку і благоустрій  селища та 

населених пунктів ОТГ.  
 
 
Значні суми видатків були направлені на: 



-   розвиток та технічне обслуговування вуличного освітлення – 440,8 тис.грн.,  
- експлуатаційне утримання, поточний та ямковий ремонти комунальних доріг  – 691,3  
тис.грн.,  
-   капітальний ремонт комунальних доріг 870,4 тис.грн., в т.ч.  по вул. Мічуріна – 65,0 
тис.грн., по вул.Незалежності  805,4 тис.грн. 
 
Використано  кошти в сумі  44,9 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт  внутрішньоквартальних проходів та проїздів біля 
житлових будинків по вул. Соборній, 38, 42, Горького, 7, 9, 17А 

.  
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 
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