
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
26 серпня 2022р.   смт.Ємільчине №109 
 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету селищної 
ради від 10.06.2022року №63 «Про 
підсумки завершення 
опалювального сезону 2021-2022 р. 
та заходи щодо підготовки закладів 
соціальної сфери та житлово-
комунального господарства 
селищної ради до роботи в осінньо-
зимовий період 2022 - 2023 р.» 

 

 
 

  
З метою належної підготовки закладів соціальної сфери та житлово-комунального 

господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022 - 2023 р., відповідно 
до пп.1 п. «а» ст. 30, пп.1 п. «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет селищної ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету селищної ради від 10.06.2022 року №63 
«Про підсумки завершення опалювального сезону 2021-2022 р. та заходи щодо підготовки 
закладів соціальної сфери та житлово-комунального господарства селищної ради до роботи в 
осінньо-зимовий період 2022 - 2023 р.» доповнивши його Додатком  3 (додається). 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Олександра РОМАНЮКА. 
 
 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 3 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
26.08.2022р. №109 

 

 
№ 
з/п 

Назва робіт Виконавець Термін виконання 

1. Поточний ремонт котельні 
Великоцвілянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
(ліцею) 

 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

01.10.2022 р. 

2. Поточний ремонт котельні Сербівського 
ЗДО 

 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

01.10.2022 р. 

3. Поточний ремонт котельні та системи 
опалення Горбівської філії 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

01.10.2022 р. 

4. Поточний ремонт водопостачання та 
котельні Тайківського ЗДО 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

01.10.2022 р. 

5. Поточний ремонт по заміні димової 
труби Ємільчинського ліцею №1 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

01.10.2022 р. 

6. Поточний ремонт по заміні димової 
труби Кулішівського ліцею 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

01.10.2022 р. 

7. Поточний ремонт по встановленню 
відливів у Степанівському ліцеї 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

01.10.2022 р. 

8. Підготовка захисних споруд цивільного 
захисту (укриття ) навчальних закладів 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

01.09.2022 р. 

 
 
 

Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 

ПЕРЕЛІК 
робіт з  підготовки закладів освіти Ємільчинської селищної ради 

до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23 року 
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