
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
31 березня 2021 року смт Ємільчине №49 
 
 
Про весняну акцію з благоустрою 
населених пунктів селищної ради «За  
чисте довкілля» 

 

 
Відповідно до статей 5, 10, 20, 40 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розпорядження голови облдержадміністрації від 23.03.2021 р. 
№177 «Про проведення щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня 
благоустрою у 2021 році», з метою наведення належного санітарного стану в населених 
пунктах селищної ради та забезпечення санітарно-екологічного благополуччя його 
мешканців, виконком селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
  
1. Провести з 1 квітня по 1 травня  2021 року весняну акцію з благоустрою населених пунктів 
селищної ради «За  чисте довкілля». 
 
2. Закріпити за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями, 
об’єкти яких розташовані в селищі Ємільчине, території для організації весняного 
благоустрою (наприклад, ремонт та побілка огорож, влаштування квітників та газонів, 
прибирання вулиць та  прохідних доріжок та тротуарів тощо) згідно додатку 1 
 
3. Затвердити заходи по проведенню весняної акції з благоустрою «За чисте довкілля» згідно 
додатку 2. 
 
4. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ незалежно від форм 
власності за участю колективів з урахуванням карантинних обмежень забезпечити 
приведення в належний санітарний стан виробничих, прилеглих та закріплених територій. 
 
5. Рекомендувати керівникам комунальних закладів загальної середньої освіти провести 
протягом весняної акції з благоустрою «За чисте довкілля» заходи екологічного спрямування 
за участю учнів закладів освіти та працівників закладів. 
 
6. Заступнику селищного голови Володимиру Євтуху, головному спеціалісту з 
містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства селищної 
ради Володимиру Данюку, інженеру відділу з благоустрою селищної ради Володимиру 
Романчуку,  старостам та діловодам старостинських округів: 
 



-  за участю працівників апарату та виконавчих органів селищної ради, депутатів селищної 
ради проводити роз’яснювальну роботу серед населення Ємільчинської громади щодо 
необхідності та важливості проведення весняних санітарно санітарно-екологічних заходів з 
благоустрою; 
 
- періодично висвітлювати  інформацію про хід проведення місячника на сайті селищної  
ради та на сторінках селищної ради в соціальних мережах; 
 
- до громадян, підприємців та керівників, які порушують вимоги Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», застосовувати передбачені чинним законодавством заходи 
адміністративного впливу; 
 
7. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 
Володимира Євтуха 
 
 
 
 
Перший заступник селищного голови  Олександр РОМАНЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
31 березня 2021 р. №49 

 
Території, 

закріпленні за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями, 
об’єкти яких розташовані в селищі Ємільчине, для організації весняного благоустрою 

 
Ємільчинська селищна рада  газони і площа біля адмінбудинків вул. Соборна, 18а 

та вул Соборна, 51, Обеліск Слави 
Ємільчинський будинок дитячої 
творчості,  
Ємільчинська дитячо-юнацька 
спортивна школа 

вул.Мічуріна ліва сторона до заїзду на ринок, газони 
по вул. Соборній, садок в дворі ДЮСШ 

КНП «Ємільчинська лікарня»,  
КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги»  

вулиця  1 Травня напроти установ, територія установ 

Територіальний центр по наданню 
соціальних послуг 

вул. 1 Травня напроти установи, парк навпроти 
адмінбудівлі, газони 

Ємільчинський заклад загальної 
середньої освіти №1 

прилегла територія вул Шевченка та вул.Шкільній, 
обеліск по вул.Горького 

Центральна бібліотека, центральний 
будинок культури  

територія будинку культури, вул Шкільна навпроти 
будинку культури, газони  

Ємільчинська музична школа територія вул.Шевченка напроти школи 
Ємільчинський краєзнавчий музей вул.Соборна, газони, парк навпроти 

адмінприміщення, погруддя Шевченку 
Ємільчинський заклад дошкільної 
освіти №1 «Сонечко» 

територія дитсадка, під’їзд до дитсадка 

Ємільчинський заклад дошкільної 
освіти №3 «Веселка» 

територія закладу, заїзд до дитсадка 

Клуб с.Руденька територія по периметру будівлі 
Ємільчинський заклад дошкільної 
освіти №2 с.Руденька 

територія закладу 

Ємільчинська дитячо-юнацька 
спортивна школа 

стадіон, вхід на стадіон, територія по  периметру 
стадіону. 

Ємільчинська гімназія вул.Мічуріна (права сторона) від мосту до 
вул.Соборна, об’їзна дорога, територія закладу 

Відділ освіти, молоді та спорту 
селищної ради, інші установи 
адмінбудівлі 

територія навколо адмінбудівлі по вул. Військова та 
водойма 

КП «Водоканал», КП «Благоустрій» пров. Шкільний, набережна, територія підприємства  
Ємільчинське районну управління ГУ 
Держпродспоживслужби 

вул. Військова територія по периметру адмінбудівлі, 
газони 

Ємільчинська державна лікарня 
ветеринарної медицини  

вул. Лесі Українки напроти установи, територія 
установи 

Ємільчинський сектор УДСНС в 
області 

вул. Шевченка від вул. Козацької до повороту на 
дамбу, памятник розстріляним на старому кладовищі 
та пам’ятний знак жертвам Голодомору  

Ємільчинський районний суд біля адмінприміщення по вул.Миру (клумби, 
тротуари) 



Ємільчинське відділення управління 
праці і соцзахисту населення 
Новоград-Волинської РДА 

вул.Соборна навпроти, вул.Шевченка навпроти 

Управління Пенсійного фонду, 
Управління державної казначейської 
служби 

вул.Соборна навпроти до житлового будинку по 
вул.Соборна, 47 з двох сторін газони 

Ємільчинський райвійськкомат вул.Шевченка до вул.Козацької (права сторона) 
Ємільчинська дільниця басейного 
управління водного господарства 

вул.Незалежності напроти території підприємства 

Ємільчинський центр зайнятості 
Приватний нотаріус Петрук С. 

вул.Шевченка ліва сторона від вул.Шкільної до 
старого музею, газони 

Відділення поліції вул. Соборна навпроти відділу та з тильної сторони 
вул. Шкільна 

Прокуратура вулиця Соборна навпроти офісного приміщення 
Релігійні громади селища вулиці навпроти релігійних будівель, прилегла 

територія 
ДП «Ємільчинське лісове 
господарство» 

вул.Миру від мосту до вул. Короленка (ліва сторона) 
та автостоянка напроти офісної будівлі 

ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ріг вулиць Мічуріна та Окружної біля офісного 
приміщення, вул. Партизанська навпроти виробничої 
бази 

Станція «Лада-Сервіс» вул.Мічуріна від мосту до вул.І Франка (ліва 
сторона) 

Спортивно-технічний клуб ТСОУ вул.Мічуріна від мосту до пров. Хмельвого  (права 
сторона) 

Кооператив «Агроенергетик» вул. Хмельова навколо території 
Кооператив «Інкубаторно-птахівниче 
підприємство» 

вул. Гоголя напроти підприємства 

Кооперативний ринок пров.Незалежності та прилегла до ринку територія 
Відділення «Нова Пошта» пров.Незалежності та прилегла до відділення 

територія 
ПП «Рембудсервіс» вул.Незалежності навпроти офісної будівлі 
ПАТ «Ємільчинське АТП-11852 вул.Незалежності напроти підприємства 
ТОВ «Ємільчине-льон» вул.Незалежності напроти території підприємства 
Ємільчинська райспоживспілка, інші 
установи адмінбудівлі  

територія біля всіх магазинів, територія біля офісної 
будівля по вул Соборна, 25 

ТОВ «Редакція газети «Народна 
трибуна»  
КП «Ємільчинська друкарня» 

вул.1 Травня навпроти адмінбудівлі (ліва сторона) 

Відділення «АТ «Ощадбанк» вул.Соборна навпроти відділення, тротуар, газони 
Автостанція площа біля адмінбудівлі, туалет, зона висадки і 

посадки пасажирів 
Поштове відділення «Укрпошти», 
відділення «Укртелекому» 

вул.Соборна навпроти відділення та з тильної 
сторони вул.Шкільна, 
вул.Шевченка навпроти установи 
вул Миру напроти лінійної дільниці 

Відділення АТ «Райффайзен банк 
Аваль»,  
АТ «Приватбанк» 

вул. Соборна навпроти офісних приміщень  

НАСК «Оранта», приватний нотаріус 
Піскун  

вул. Ватутіна навпроти своєї території   



Ємільчинський РЕМ вул. Лесі Українки до вул. М.Мариніної, пам’ятник 
біля ДОТу 

ФОП Мовчан В.П. вул. Ватутіна навпроти підприємства 
ФОП Козюн С.Г пров. та  вул. Наума Тихого навпроти магазинів та 

прилегла територія 
вул. Миру напроти «Форест-Хаус» 

ПАТ «Ємільчинський хлібозавод» вул. Горького навпроти підприємства  
Ємільчинська дільниця АТ 
«Житомиргаз» 

вул І.Франка напроти дільниці, територія дільниці 

ПСП «Восток-Запад» вул. Окружна навпроти підприємства та до вулиці 1 
Травня 

ФОП Левкова І.П. 
ФОП Барановський П.М. 
ФОП Шомко П.М. 
ФОП Курята В. 
ФОП Шокур М.А. 
ФОП Жилюк Р.С. 
ФОП Самчук В.С. 
ФОП Климчук І.Ф. 

Територія біля виробничих приміщень по вулиці 
Військовій та прилегла територія вулиці Окружної 

ФОП Ніцевич Р.В. вул. 1 Травня напроти кафе 
ФОП  Арас М.П. вул. Незалежності напроти кафе 
ФОП Огородник вул. Соборна навпроти кафе  
ФОП Цимбалюк Ф.П. ріг вулиць Незалежності та Гоголя біля СТО 
ФОП Ніколаєв В.М. вул. Соборна та прилегла територія навколо будівлі 

їдальні Сільгосптехніки 
ФОП Дем’янчук І. вул. Соборна та прилегла територія навколо офісної 

будівлі Сільгосптехніки 
ТОВ «Банковський» заїзд з вул. Шевченка та територія навколо 

підприємства 
ТОВ «Драйвуд» вул. І.Франка напроти підприємства 
ТОВ «Ємільчино-Льон» ріг вулиць Миру та Лесі Українки напроти АЗС 
ТОВ «Селінг-Оіл» вул. Соборна напроти АЗС 
ТОВ «Жилгідросервіс»,  
ТОВ «Пеллет-Енерго Ємільчине» 
ФОП Букша 
ФОП Гарбар 

вул. Соборна, прилегла територія, під’їзні шляхи 

Торгівельні заклади всіх форм 
власності 

територія на відстань 50 м від торгівельного закладу 

 
 
 
Заступник селищного голови  Володимир ЄВТУХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 2  
до рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
31 березня 2021 р. №49 

 
 

ЗАХОДИ 
по проведенню весняної акції з благоустрою населених пунктів селищної ради  

«За  чисте довкілля» 
 

№
з/п 

Назва заходу 
Термін 

виконання 
Виконавці 

1. Привести в належний санітарний стан 
території підприємств, установ, 
організацій, закладів та закріплених за 
ними територій загального 
користування 

До 
30.04.2021 

Керівники підприємств, установ 
та організацій, власники  
закладів, приватні підприємці 

2. Провести прибирання дворів 
багатоквартирних житлових будинків, 
садиб жителів населених пунктів, 
прилеглих до садиб ділянок доріг та 
вулиць, розчистку водовідвідних 
канав, ремонт містків та 
водопропускних труб 

До 
30.04.2021 

КП «Благоустрій», відділ з 
благоустрою селищної ради, 
старости (діловоди), керівники 
підприємств, організацій та 
установ, жителі громади 

3. Провести роботи по благоустрою та 
покращенню санітарно-екологічного 
стану селищного сміттєзвалища та 
офіційних сміттєзвалищ у селах 
громади 

Квітень 
2021 року 

КП «Благоустрій», старости 
(діловоди), 

4. Ліквідувати наявні несанкціоновані  
сміттєзвалища на території  селищної 
ради 

Квітень 
2021 року 

КП «Благоустрій», відділ з 
благоустрою селищної ради, 
старости (діловоди), керівники 
підприємств, організацій та 
установ, жителі громади 

5. Провести прибирання автошляхів та 
смуг відводу, вулиць та пришляхових 
зон, автобусних зупинок, ремонт та 
оновлення дорожніх знаків. 

До 
30.04.2021 

КП «Благоустрій», відділ з 
благоустрою селищної ради, 
старости (діловоди), керівники 
підприємств, організацій та 
установ , жителі громади 

6. Провести інвентаризацію аварійних 
дерев та вжити заходів щодо їх 
зрізання (обрізання) 

Квітень 
2021 року 

КП «Благоустрій», відділ з 
благоустрою селищної ради, 
старости (діловоди), керівники 
підприємств, організацій та 
установ , жителі громади 

7. Виконати роботи по впорядкуванню 
дитячих та спортивних майданчиків 

До  30 
30.04.2021 

Відділ з благоустрою селищної 
ради, старости (діловоди), 
керівники комунальних закладів 
освіти 

8. Організувати роботи по очистці 
громадських криниць, дезінфекцію в 
них води, ремонт та фарбування 
елементів  криниць 

Квітень 
2021 року 

Старости (діловоди), керівники 
комунальних закладів освіти 



9. Провести грейдерування вулиць 
населених пунктів та комунальних 
доріг, які цього потребують 
 

Квітень 
2021 року 

Відділ з благоустрою селищної 
ради 

10. Виконати роботи по благоустрою 
території, прилеглих до пам’ятників, 
пам’ятних знаків та місць почесних 
поховань 

До 
30.04.2021 

КП «Благоустрій»,КП 
«Водоканал», відділ з 
благоустрою селищної ради, 
старости (діловоди), керівники 
підприємств, організацій та 
установ , жителі громади 

11. Впорядкувати кладовища  До 
30.04.2021 

КП «Водоканал», відділ з 
благоустрою селищної ради, 
старости (діловоди), керівники 
підприємств, організацій та 
установ , жителі громади 

12. Організовувати  жителів селищної 
громади  на виконання робіт по 
впорядкуванню  місць загального  
користування населених пунктів: 
парків, скверів, клумб, прибережних 
зон водойм тощо 

Квітень 
2021 року 

КП «Благоустрій», відділ з 
благоустрою селищної ради, 
старости (діловоди) 

 
 
 
 
Заступник селищного голови  Володимир ЄВТУХ 
 

 
 

 
 
 

 




