
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
19.10. 2022 р.   смт Ємільчине №134 
 
 
Про план роботи виконавчого 
комітету селищної ради на ІV 
квартал 2022 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 2022 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 
19.10.2022 р. №134 

 
План роботи 

виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради на IV квартал 2022 року 
 
І. Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету 
 
1. Про хід виконання бюджету селищної ради за 9 місяців поточного року 
 Кириленко І.Б. 

жовтень 
2.Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2022 
рік 
 Кириленко І.Б. 

жовтень-грудень 
3.Про готовність закладів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 
рр. 
 Романюк О.Р. 

жовтень 
4.Про коригування тарифів на послуги КП «Водоканал» з водопостачання та водовідведення 
 Романюк О.Р. 

жовтень 
5.Про структуру системи енергоменеджменту Ємільчинської селищної ради територіальної 
громади 
 Євтух В.П. 

жовтень 
6.Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових 
відходів 
 Євтух В.П. 

жовтень-листопад 
7.Про хід проходження опалювального сезону в закладах освіти та бюджетної сфери 
селищної ради 
 Романюк О.Р., Жека С.Л. 

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

грудень 
9. 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 

10. 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 завершення підготовки об’єктів господарського комплексу району до роботи в 
осінньо-зимовий період 2022/23 року 
 Романюк О.Р. 

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

жовтень 
3. Про стан охоплення дітей громади навчанням в закладах освіти 
 Жека С.Л 

жовтень 
4. Про початок опалювального сезону на території громади 
 Романюк О.Р. 

жовтень 
5. Про відзначення Дня захисників і захисниць України, Дня козацтва на території громади 
 Онищук О.В., Жилюк Л.Г. 

жовтень 
6.Про хід виконання бюджету селищної ради за 9 місяців поточного року 
 Кириленко І.Б. 

жовтень 
7. Про проблемні питання в роботі КНП «Ємільчинська лікарня» 
 Онищук О.В., Брановицька Н.І. 

жовтень-грудень 
8. Про ситуацію щодо захворюваності на COVID-19 та проведення вакцинації населення 
громади 
 Онищук О.В., Цмокалюк А.Ю. 

жовтень-грудень 
9. Про проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» 
 Гресько В.С. 

листопад 
10. Про стан комунальних доріг на території населених пунктів селищної ради 
 Романюк О.Р. 

листопад 
11. Про роботу КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Ємільчинської селищної ради у 
поточного року 
 Мосійчук О.В. 

листопад 
12. Про роботу центру надання адміністративних послуг селищної ради. Проблемні питання 
 Бацюн Н.А. 

листопад 
13. Про виконання заходів пожежної безпеки в зимовий період  
 Євтух В.П. 

листопад 
14. Про окремі питання соціального захисту жителів громади та внутрішньо переміщених 
осіб 
 Афанасьєва Л.І. 

листопад 
15. Про стан військового обліку на території територіальної громади 
 Романюк О.Р., Павленко О.М. 

листопад 
 

16. Про дотримання графіку відпусток працівниками селищної ради. Подання декларацій 



працівниками селищної ради 
 Бондар О.І., Дідус О.М. 

листопад 
17. Про стан нарахування компенсації витрат на житлово-комунальні послуги власникам 
жилих приміщень, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб 
 Соляннікова О.В. 

грудень 
18. Про роботу юридичного відділу селищної ради у 2022 році 
 Коваленко А.А. 

грудень 
19. Про проведену  у 2022 році роботу щодо погашення заборгованості по сплаті орендної 
плати за землю фізичними та юридичними особами 
 Ярошенко О.А. 

грудень 
20. Про економічні показники роботи КП «Благоустрій» у 2022 році 
 Романюк О.Р., Петрук І.В. 

грудень 
 

 
 
ІІІ.  Загальні заходи у IV кварталі 2022 року 
 
Заходи з нагоди свят, пам’ятних дат: 
 
1 жовтня   День людей похилого віку 
2 жовтня День працівників освіти 

8 жовтня День юриста 
12 жовтня День кадрового працівника 
14 жовтня День захисника і захисниць України. День 

українського козацтва. 
24 жовтня Міжнародний день Організації Об’єднаних 

націй (День ООН) 
28 жовтня День визволення України від фашистських 

загарбників 
1 листопада День народження Європейського союзу (День 

заснування ЄС) 
3 листопада  День інженерних військ України. День 

ракетних військ та артилерії України. 
6 листопада День працівника соціальної сфери 
9 листопада Всеукраїнський день працівників культури та 

аматорів народного мистецтва 
14 листопада Міжнародний день логопеда 
20 листопада День працівників сільського господарства 
21 листопада День Гідності та свободи, День Десантно-

штурмових військ Збройних сил України 
26 листопада День пам’яті жертв Голодомору 
1 грудня День працівників прокуратури України 
3 грудня Міжнародний День людей з інвалідністю 
5 грудня Всесвітній день волонтерів 
6 грудня День Збройних сил України 
7 грудня День місцевого самоврядування в Україні 
12 грудня День сухопутних військ України 

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


14 грудня День вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

15 грудня День працівників суду України 
19 грудня День святого Миколая 
22 грудня День енергетика 
24 грудня День працівників архівних установ України 
25 грудня Різдво західного обряду   
  
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 
Обстеження стану об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд) комунальної власності 
територіальної громади Ємільчинської селищної ради та виявлення безхазяйного майна 
 Соляннікова О.В. 

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

Онищук О.В., Бондар О.І. 
за потреби 

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 
 

 
 




