
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
02 червня 2021р.   смт.Ємільчине №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. 

 

 
 

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 статті 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 розпорядження  голови Житомирської обласної 
державної адміністрації від 11.05.2021року № 307 «Про підготовку об’єктів господарського 
комплексу області до роботи осінньо-зимовий період 2021/22 року», виконавчий комітет 
селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію першого заступника селищного голови Олександра РОМАНЮКА  взяти до 
відома (додається) 
 
2. Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального 
господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022 р. (додаток 1). 
 
3.  Утворити робочу групу для координації роботи зпідготовки об’єктів соціальної сфери та 
житлово-комунального господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 
2021 - 2022 р. та затвердити її склад (Додаток 2). 
 
4. Керівникам відділів селищної ради, підприємств, установ та закладів, що перебувають у 
сфері управління селищної ради: 
 
1)  Забезпечити 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 готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення. 
 



3) Забезпечити своєчасність та повноту розрахунків за спожиті енергоносії і житлово-
комунальні послуги. 
 
4)  Своєчасно провести процедури закупівлі палива та паливно-мастильних матеріалів. 
 
5) Забезпечити навчання кочегарів та відповідальних за котельне обладнання. 
 
6)  Роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду завершити до 01 жовтня 2021 року. 
  
7)  Інформувати виконавчий комітет селищної ради про стан підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період  щомісячно до 10 числа. 
 
5. Відділу з благоустрою селищної ради, КП «Водоканал» до 10 жовтня 2021 року 
забезпечити готовність техніки, матеріалів та працівників із виконання заходів із утримання  
доріг та вулиць комунальної власності.  
 
6. Головному спеціалісту з мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій селищної ради 
Олександру ПАВЛЕНКУ до 15 жовтня 2021 року розробити та подати на затвердження 
селищному голові порядок взаємодії підприємств, установ і організацій громади  та 
виконкому селищної ради на випадок погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період 
на території громади. 
 
7. Відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної 
ради (Оксана СОЛЯННІКОВА) налагодити взаємне інформування між селищною радою та 
департаментом регіонального розвитку облдержадміністрації стосовно утримання місцевих 
доріг загального користування обласної комунальної власності. 
 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Олександра РОМАНЮКА. 
 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 02.06.2021р. №75 

 

по Ємільчинській селищній раді 
 
І. Житловий фонд 
 

ЗАХОДИ 
з комплексної підготовки об’єктів господарського комплексу 

області до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року 

№  
з/п 

Види   робіт 
Код 
ряд-
ка 

Оди-
ниця  
вимір

у 

Завдан-
ня з 

підго-
товки  

Фактич-
но 

підготов-
лено 

%  
підго-
товки 

Кіль-
кість 

паспор-
тів готов-
ності, од. 

Кіль-
кість 
актів 
готов-
ності, 

од. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Комплексна підготовка 
будинків до зими з видачею  
паспортів  готов- 
ності -  усього 

1 Од. 19   

      

у тому числі, які обслуговуються:  

  Управителями 2 Од.          

  ОСББ, ЖБК 3 Од. 19         
  Відомчий житловий фонд, 
усього 

5 Од.    
      

у тому числі:              

  Міненерговугілля 6 Оди.          

  Мінекономрозвитку 7 Од.           

  МОЗ 8 Од.           

  МОН 9 Од.           

  Міноборони 10 Од.           

  Мінінфраструктури 11 Од.           

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 інші 12 Од.          
1) Комплексна підготовка будинків 

з централізованим 
теплопостачанням та видачею  
паспортів  готовності  

13 Од.  

        
2) Заповнення систем опалення  14 Од.          
3) Кількість будинків обладнанних 

ІТП  
15 Од.  

        
4) Кількість будинків обладнанних 

даховими котельнями 16    
        

Житловий фонд, який 
обслуговується управителями, 
у якому проводиться: 

     
        

ремонт покрівлі 17 Од.          
ремонт (заміна) опалювальних 
систем 

18 Од. 
         

2 
 
 
 
 
 

промивання опалювальних 
19 Од. 

         



 
 

 
П.Об’єкти теплопостачання 

систем 

ремонт систем гарячого 
водопостачання 

20 Од. 
         

ремонт систем  холодного 
водопостачання 

21 Од. 
         

 ремонт енергозабезпечення 
будинків щитових 

22 Од.  
        

 ремонт опалювальних печей 23 Од.          
Підготовка об'єктів соціально-
культурного призначення - 
усього  

24 Од. 46 
        

у тому числі:  

 дошкільні навчальні заклади 25 Од. 5        

 заклади освіти 26 Од. 20        

3 
 
 

 заклади охорони здоров'я 27 Од. 6        
4 
 

Загальні обсяги коштів (за 
рахунок усіх джерел 
фінансування) на виконання 
підготовчих та ремонтних робіт 
у житловому фонді  

28 
Тис. 
грн. 

70 

       

№ 
з/п 

Види робіт 
Код 

рядка 
Одиниця 
виміру 

Завдан-
ня з 

підго-
товки 

Фактич-
но 

підготов-
лено 

% 
підготов-

ки 

Кількість 
актів 

готовності 

1 2 3 4 6 7 8 9 
Підготовка котелень – усього 1 одиниць 28    

у тому числі:         

1) комунальні котельні місцевих рад (з 
урахуванням сільських та селищних 
котелень) 

2 одиниць 28    

2) відомчі котельні - усього 3 одиниць     
у тому числі:         

Мінпаливенерго 4 одиниць     

Мінпромполітики 5 одиниць     

МОЗ 6 одиниць     
МОН 7 одиниць     
Міноборони 8 одиниць     

Мінтранс 9 одиниць     

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

інші 10 одиниць     

Підлягають капітальному ремонту або  
реконструкції – усього  

11 одиниць     

у тому числі:         

1) комунальні котельні місцевих рад 12 одиниць     
2) відомчі котельні  - усього  13 одиниць     

2 
  
  
  
  

у тому числі:         
Мінпаливенерго 14 одиниць     
Мінпромполітики 15 одиниць     

  
  
  
  

МОЗ 16 одиниць     



МОН 17 одиниць     

Міноборони 18 одиниць     
Мінтранс 19 одиниць     

  
  
  
  інші 20 одиниць     

Заміна котлів – усього 21 одиниць     
у тому числі:         
1) на комунальних котельнях місцевих рад  22 одиниць     
2) на відомчих котельнях – усього 23 одиниць     
у тому числі:         
Мінпаливенерго 24 одиниць     
Мінпромполітики 25 одиниць     

МОЗ 26 одиниць     
МОН 27 одиниць     
Міноборони 28 одиниць     
Мінтранс 29 одиниць     

3 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

інші 30 одиниць     
4 Капітальний ремонт котлів комунальних 

котелень місцевих рад  
31 одиниць 1    

Підготовка теплових  мереж (у 
двотрубному обчисленні), випробування – 
усього  

32 км 0,65    

у тому числі:         
1) мережі комунальних котелень місцевих 
рад 

33 км 0,65    

2) мережі відомчих котелень – усього  34 км     
у тому числі:         

Мінпаливенерго 35 км     
Мінпромполітики 36 км     
МОЗ 37 км     
МОН 38 км     
Міноборони 39 км     
Мінтранс 40 км     

5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

інші 41 км     
Протяжність теплових  мереж, що 
підлягає заміні (у двотрубному 
обчисленні) – усього 

42 км     

у тому числі:         
1) мережі комунальних котелень місцевих 
рад - усього 

43 км     

з них:         
 на попередньо теплоізольовані ППУ 44 км     
2) мережі відомчих котелень - усього 45 км     

у тому числі:         
Мінпаливенерго 46 км     

Мінпромполітики 47 км     

МОЗ 48 км     

МОН 49 км     

Міноборони 50 км     

Мінтранс 51 км     

6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

інші 52 км     
7 Підготовка центральних теплових 

пунктів місцевих рад 
53 одиниць     

8 Загальні обсяги коштів на виконання 
підготовчих та ремонтних робіт 
теплопостачання місцевих рад (за рахунок 
усіх джерел фінансування) 

54 тис. грн 18,0    

 Створення запасу палива на початок  
опалювального сезону  

        

1 Вугілля – усього 55 тонн 449    



 
 

ІІІ.Об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства 

 

№  
з/п 

Види робіт 
Код 

рядка 
Одиниця 
виміру 

Завдання 
з 

підгото-
вки 

Фактично 
підготовлено

% 
підгото-

вки 

1 2 3 4 5 6 7 
Підготовка водопровідно-каналізаційної 
мережі 

   
  

Ремонт або заміна водопровідних мереж, 
усього 

1 км 
0,1   

у тому числі:      
комунальних мереж 2 км 0,1   
відомчих  мереж 3 км    
Ремонт або заміна каналізаційних мереж, 
усього 

4 км 
  

 

у тому числі:      
комунальних мереж 5 км    

1 

відомчих  мереж 6 км    
Підготовка споруд та обладнання      
Водопровідних насосних станцій /ВНС/, 
усього 

7 одиниць 
1   

у тому числі:      
комунальних ВНС 8 одиниць 1   
відомчих  ВНС 9 одиниць    
Каналізаційних насосних станцій /КНС/, 
усього 

10 одиниць 
4  

 

у тому числі:      
комунальних КНС 11 одиниць 4   
відомчих  КНС 12 одиниць    
Водопровідних  очисних споруд /ВОС/, 
усього 

13 одиниць 
1   

у тому числі:      

у тому числі:         
1) на комунальних котельнях місцевих рад 56 тонн 449    

  
  
  2) на відомчих котельнях 57 тонн     

Рідке паливо – усього 58 тонн     
у тому числі:       
1) на комунальних котельнях місцевих рад 59 тонн     

2 
  
  
  2) на відомчих котельнях 60 тонн     

Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж    42 км    

Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж   5,5 км      

Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих  1 од.    

Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих   4 од.    

Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих  1 од.    

Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих    1 од.    

Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та  
відомчих водозаборів __-_____ од.    
Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин    2 од.    



комунальних ВОС 14 одиниць 1   
відомчих  ВОС 15 одиниць    
Каналізаційних  очисних споруд /КОС/, 
усього 

16 одиниць 
1   

у тому числі:      
комунальних КОС 17 одиниць 1   
відомчих  КОС 18 одиниць    
Водозаборів з поверхневих джерел, усього 19 одиниць    
у тому числі:      
комунальних водозаборів 20 одиниць    
відомчих  водозаборів 21 одиниць    
У тому числі:      
Свердловин,  усього 22 одиниць    
у тому числі:      
комунальних свердловин 23 одиниць    
відомчих  свердловин 24 одиниць    

3 Загальні обсяги коштів на виконання 
підготовчих та ремонтних робіт 
водопостачання  та водовідведення 
місцевих рад (за рахунок всіх джерел 
фінансування) 

25 тис. 
грн. 

85 

  

 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 Додаток 2 

Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
02.06.2021р. №75 

 
 

СКЛАД 
 робочої групи для координації роботи зпідготовки об’єктів соціальної сфери та 

житлово-комунального господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий 
період  2021 - 2022 р. 

 
Романюк  
Олександр Романович 

 - перший заступник селищного голови, керівник 
групи 

   
Лук’янчук  
Сергій Миколайович 

 - головний спеціаліст апарату селищної ради, 
секретар групи 

 
Члени робочої групи: 

 

  

Брановицька 
Наталія Іванівна 

 - директор КНП «Ємільчинська лікарня» 

   
Данюк 
Володимир Петрович 

 - головний спеціаліст апарату селищної ради 

   



Дідус 
Сергій Якович 

 - дирекктор КП «Водоканал» 

   
Євтушок  
Ігор Володимирович 

 - начальник відділу культури і туризму селищної 
ради 

   
Жека  
Сергій Леонідович 

 - начальник відділу освіти, молоді та спорту 
селищної ради 

   
Павленко 
Олександр Миколайович 

 - головний спеціаліст апарату селищної ради 

   
Соколова 
Тетяна Анатолівна 

 - в.о. директора КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» 

   
Соляннікова 
Оксана Василівна 

 - начальник відділу    економічного розвитку, 
інвестицій,  транспорту, комунальної власності 
селищної ради 

 
     
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 
 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про підсумки проходження опалювального періоду 2020-2021 років та заходи щодо 

підготовки закладів  соціальної сфери та житлово-комунального господарства  
селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

 
Опалювальний сезон 2020-2021 років  на території селищної ради розпочато 

одночасно для всіх категорій споживачів з 15 жовтня 2020 року відповідно до 
розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації.  

По питанню  підготовки до опалювального періоду 2020-2021 років було прийнято 
два рішення виконавчого комітету селищноЇ ради: № 119 від 04 вересня 2020 р «Про 
підготовку дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021років» та  
№ 120 від 04 вересня 2020 року «Про заходи щодо підготовки населених пунктів та об’єктів 
селищної ради до функціонування під час осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду 
2020-2021 років». Даними рішеннями було затверджено конкретні заходи по підготовці 
закладів соціальної сфери, житлово-комунальної інфраструктури і дорожнього господарства 
громади до осінньо-зимового періоду. 

У процесі підготовки до опалювального періоду 2020-21 років було проведено 
технічне обслуговувння технологічного, електротехнічного обладнання, випробування 
контрольно-вимірювальних  приладів на об’єктах теплопостачання, теплових мережах  та 
виконані організаційно-технічні заходи з навчання відповідальних осіб за котельне 
господарство. Були підготовлені до роботи в зимових умовах всі об’єкти санітарно-
технічного, енергетичного і транспортного призначення  в закладах  освіти, охорони 
здоров’я, культури та інших закладах соціальної сфери.  

КП «Водоканал»  були проведені підготовчі роботи на системах водопостачання та 
водовідведення. 



Для зимового утримання комунальних доріг відділом з благоустрою та КП 
«Водоканал» було підготовлено 6 одиниць снігоочисної та посипочної техніки. 

Проведено  стовідсоткові розрахунки підприємств та установ, які фінансуються з 
місцевого бюджету, за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії, заготовлено 
згідно потреби вугілля та дрова. 

Виконання всіх цих робіт та заходів дало змогу вчасно розпочати опалювальний 
сезон. та забезпечити його стале проходження.  

Нажаль, в опалювальний період не обійшлося без аварійних ситуацій. Так, в перших 
числах лютого сталася аварія на теплотрасі в Сербівській школі.  

В зв’язку зі складністю проведення ремонтних робіт, було призупинено   навчальний 
процес в даному навчальному  закладі на тиждень. 

З причини сильних снігопадів та хуртовин в середині лютого місяця поточного року, 
(рівень опадів склав більше 0,5 метрів)  складною була  ситуація на дорогах, як вцілому в 
Україні так і на території нашої громади. 

Для ліквідації даної ситуації була задіяна вся наявна комунальна техніка селищної 
ради та КП «Водоканал». Також для виконання робіт по очистці доріг залучалася техніка 
підприємств ДП «Ємільчинське лісове господарство», ДП «Ємільчинський лісгосп АПК», 
ПОСП «Восток –Запад», агрофірма ім. Мічуріна. Завдяки проведеним заходам вдалося 
стабілізувати ситуацію на дорогах та забезпечити  рух  автотранспорту і пересування жителів 
громади. 
 У зв’язку з встановленням середньодобової температури зовнішнього повітря 
протягом трьох діб +8°C,  5 квітня 2021 року селищним головою було прийняте 
розпорядження за № 26 «Про завершення опалювального сезону 2020-2021 років». Даним 
розпорядженням було зобов’язано керівників пілприємств, установ та закладів, що 
перебувають у сфері управління Ємільчинської селищної ради завершити опалювальний 
сезон  15 квітня  поточного року та вжити відповідних організаційних заходів з даного 
питання. 
 До початку опалювального сезону 2021-2021 років планується провести підготовку  
92 об’єктів соціально-культурного призначення, в тому числі: 
 -20 загально-освітніх шкіл; 
 -5 дитячих садочків; 
 -29 закладів культури; 
 - 33 заклади охорони здоров’я. 
 Необхідно провести підготовку 28 котелень і топочних.  

Відділу освіти необхідно виконати: 
- ремонтні роботи по заміні опалювального котла в Миколаївській  школі та 

заміні димової труби на котельні Середівської школи; 
-  обстеження та обслуговування пічного опалення в Р.Іванівській та Осівській 

школах; 
- регламентні роботи по газових котельнях Ємільчинської гімназії  та відділу 

освіти. 
КНП  «Центр первинної медико-санітарної допомоги» необхідно провести 

обстеження  і обслуговування топочних  та грубок  в медичних закладах, виконати ремонт 
пічного опалення в ФП с. Велика Глумча, провести регламентні роботи в закладах які 
опалюються природним газом. 

КНП «Ємільчинська лікарня» провести обстеження і обслуговування котельного 
обладнання, систем опалення, водопостачання та водовідведення  закладу. 

Відділу культури та туризму провести обстеження і регламентні роботи по 
котельному обладнанню та системі опалення центрального будинку культури, провести 
облуговування наявих систем опалення в сільських закладах культури. 

Для сталого проходження опалювального сезону необхідно провести своєчасну 
заготівля палива.  



Потреба палива на опалювальний сезон складає: 
- дрова 6500 куб.м;  
- вігілля 449 тон. 
В водопровідно-каналізаційному господарстві КП «Водоканал» необхідно провести 

підготовку: 
- 2 станцій очистки води; 
- 2 артезіанських свердловин; 
- 4 каналізаційно-насосні станції; 
- провести ремонт 0,1 км водопровідних мереж. 
В дорожньому господарстві відділу з благоустрою селищної ради, КП «Водоканал» до 

15 жовтня 2020 року забезпечити готовність техніки (6 одиниць) та працівників, провести 
накопичення шанцевого інструменту, посипочних та паливо-мастильних матеріалів для 
виконання робіт по утриманню  доріг та вулиць  комунальної власності. 

 
 

Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 




