
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
12.01.2022р. смт Ємільчине № 2 
 
Про план роботи виконавчого 
комітету селищної ради на І квартал 
2022 року 

 

 
 

Згідно зі 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 I 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 
12.01.2022 р.  №2 

 
План роботи 

виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради на І квартал 2022 року 
      

1. Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету 
 
1. Про стан виконання селищного бюджету за 2021 рік 
  Кириленко І.Б. 

січень 
2. Про план заходів щодо запобігання корупції у Ємільчинській селищній раді на 2022 

рік 
  Бондар О.І. 

січень 
3. Про перелік об’єктів і видів робіт для відбування покарання у вигляді громадських 

робіт 
  Бондар О.І. 

січень 
4. Про перелік об’єктів і видів суспільно корисних робіт 
  Бондар О.І. 

січень 
5. Про стан роботи зі зверненнями громадян в апараті та виконавчих органах селищної 

ради у 2021 році 
  Бондар О.І., Ліберда Т.А. 

січень 
6. Про коригування тарифів на житлово-комунальні послуги КП «Водоканал» 
  Романюк О.Р. 

січень 
7. Про основні завдання цивільного захисту селищної ради у 2022 році 
  Романюк О.Р., Павленко О.М. 

січень 
8. Про план заходів щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на 

території Ємільчинської селищної ради у 2022 році 
  Романюк О.Р., Павленко О.М. 

січень 
9. Про забезпечення розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

Ємільчинської територіальної громади 
  Євтух В.П. 

січень 
10. Про підсумки виконання Програми соціального і економічного розвитку 

Ємільчинської селищної ради у 2021 році 
  Євтух В.П., Соляннікова О.В. 

лютий 
11. Про участь громади у реалізації експерементального проєкту з організації соціальної 

роботи з сім’ями та дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах 
  Онищук О.В. 

лютий 
12. Про забезпечення інвестиційної діяльності в Ємільчинській громаді 
  Євтух В.П. 



лютий 
13. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, у дитячих закладах оздоровлення санаторного типу 
Житомирської області у 2022 році 

  Онищук О.В., Афанасьєва Л.І. 
березень 

 
II. Питання до розгляду на нарадах при селищному голові 
 
1. Про підсумки спортивно-масової роботи у 2021 році та завдання на 2022 рік 
  Жека С.Л. 

січень 
2. Про економічні показники роботи КП «Водоканал» у 2021 році. Здійснення контролю 

за якістю питної води 
  Романюк О.Р., Дідус С.Я. 

січень 
3. Про роботу служби у справах дітей селищної ради за 2021 рік 
  Гресько В.С. 

січень 
4. Про стан надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних 

послуг селищної ради за 2021 рік. Проблемні питання 
  Бацюн Н.А. 

січень 
5. Про передачу документів старостинськими округами до архівного відділу 

райдержадміністрації 
  Бондар О.І. 

січень-лютий 
6. Про продовження впровадження НАССР у закладах освіти громади 
  Жека С.Л. 

січень-лютий 
7. Про підготовку проєктів рішень сесій Ємільчинської селищної ради 
  Остапчук І.П. 

січень-лютий 
8. Про розвиток музичної освіти  та музейної справи громади 
  Онищук О.В., Жилюк Л.Г. 

лютий 
9. Про стан розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги комунальними 

установами та підприємствами селищної ради 
  Романюк О.Р. 

лютий 
10. Звіт про роботу КУ «Територіальний центр соціального обслуговування» селищної 

ради за 2021 рік 
  Саух О.П. 

лютий 
11. Про приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність із 

законодавством 
  Жека С.Л. 

лютий-березень 
12. Про проведення громадських обговорень щодо перепрофілювання  (зміну типу) та 

зміну назв закладів загальної середньої освіти, у тому числі проведення реорганізації, 
ліквідації, пониження ступенів, тощо 

  Жека С.Л. 



лютий-березень 
13. Про оптимізацію закладів культури селищної ради 
  Онищук О.В., Жилюк Л.Г. 

лютий-березень 
14. Про стан подання декларацій посадовими особами селищної ради 
  Бондар О.І. 

лютий-березень 
15. Про стан проходження опалювального сезону на території громади 
  Романюк О.Р. 

січень-березень 
16. Забезпечення культурних потреб та підвищення культурного рівня населення;   

Зміцнення матеріально-технічної бази місцевих закладів культури: нова бібліотека в 
умовах децентралізації - перехід дитячого відділу Ємільчинської центральної 
бібліотеки в приміщення Ємільчинського центрального будинку культури 

  Онищук О.В., Жилюк Л.Г. 
березень 

17. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, у дитячих закладах оздоровлення санаторного типу 
Житомирської області у 2022 році 

  Онищук О.В., Афанасьєва Л.І. 
березень 

18 Про підготовку звітів старост на сесіях селищної ради 
  Бондар О.І. 

Протягом кварталу 
 
 
ІІІ.  Загальні заходи в І кварталі 2022 року 
 
1 Відзначення державних та професійних свят, пам’ятних дат 

 
 7 січня Різдво Христове 
 19 січня Святе Богоявлення або Хрещення Господнє; 
 22 січня День Соборності України 
 27 січня Міжнародний День пам’яті жертв Голокосту 
 29 січня День пам’яті героїв Крут 
 15 лютого День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів 
 19 лютого  День державного герба України 
 20 лютого День Героїв Небесної Сотні 
 8 березня Міжнародний жіночий день 
 9 березня День народження Тараса Шевченка 
   
2 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 

3 Обстеження стану об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд) комунальної власності 
територіальної громади та виявлення безхазяйного майна 

  Соляннікова О.В. 
Протягом кварталу 

4 Навчання депутатів селищної ради 
  Остапчук І.П. 



Протягом кварталу 
5 Вивчення стану забезпечення комп’ютерною технікою працівників старостинських 

округів 
  Бондар О.І., Недаєв Р.М. 

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

Бондар О.І.  
За потреби 

7 Прийом громадян з особистих питань, в т. ч. в населених пунктах громади 
  Волощук С. В., Романюк О. Р., Євтух В. П., Онищук О. 

В., Остапчук І. П. Бондар О. І., старости, діловоди с.о. 
Згідно окремого графіка 

 
  
     
Керуючий справами виконкому Олександр БОНДАР 
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