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ЗВІТ 

про виконання 
Програми економічного і соціального розвитку 

              Ємільчинської селищної ради за 2021 рік 
 

         Програма економічного і соціального розвитку Ємільчинської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік (далі - Програма) була розроблена відповідно до вимог 
законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 75 від 30.03.2016 року.  
          На момент прийняття програми ми не могли чітко спрогнозувати який рівень 
надходжень ми матимемо в бюджеті громади в 2021 році, але робили все можливе для 
забезпечення виконання програми, враховуючи фінансові можливості селищної ради. З 
початку 2021 року робота виконавчого комітету селищної ради та його структурних 
підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Ємільчинської селищної ради на 2021 рік. Впровадження заходів, 
спрямованих на стабілізацію економічного і соціального розвитку територіальної громади, 
об’єднання зусиль усіх структурних підрозділів та відділів селищної ради навколо спільних 
проблем та інтересів дозволило забезпечити в 2021 році окремі позитивні результати. 

 Заходи Програми фінансувались за рахунок коштів бюджету селищної ради, субвенцій 
та дотацій з державного та обласного бюджету, коштів підприємств та інвесторів та інших 
джерел, не заборонених законодавством.             
            Провівши детальний аналіз виконання програми економічного і соціального розвитку 
Ємільчинської селищної ради на 2021 рік необхідно відзначити, що фінансування заходів 
Програми на 2021 рік здійснювалось з урахуванням реальних можливостей селищного 
бюджету та за рахунок коштів державних субвенцій. Негативний вплив на реалізацію 
проектів розвитку громади спричинило введення карантинних обмежень, зумовлених 
розповсюдженням вірусної інфекції COVID-19, що в свою чергу зменшило надходження до 
бюджету громади. 
      За звітний період розроблено та затверджено 14 галузевих та різнопрофільних  програм 
та положень, зокрема:  
- Програма профілактики та боротьби зі сказом тварин на території Ємільчинської селищної 
територіальної громади на 2021-2025 роки;  
- Програма розвитку архівної справи в Ємільчинській територіальній громаді на 2021-2025 
роки; 
- Комплексна програма охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 
публічної безпеки і порядку на території Ємільчинської територіальної громади на 2021-2025 
роки;  
- Програма профілактики та боротьби з африканською чумою свиней на території 
Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки;  
- Програма Ємільчинської селищної ради «Питна вода» на 2021-2023 роки;  
- Програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян до 
призову і служби в Збройних силах України на 2021-2025 роки;  
- Програма «Молодь Ємільчинщини» на 2021-2025 роки; 
- Про затвердження Порядків виплати коштів для оплати компенсацій і пільг, які отримали 
пільгові категорії та соціальних гарантій інвалідам відповідно до законодавства; 



- Програма створення та використання місцевого матеріального резерву Ємільчинської 
селищної ради на 2021-2025 роки;  
- Положення про  платні  медичні послуги, що надаються КНП "Центр первинної медико – 
санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради»; 
- Про додаткові платні послуги комунального некомерційного підприємства "Ємільчинська 
лікарня" Ємільчинської селищної ради; 
- Положення про Премію Ємільчинської селищної ради найкращим учасникам зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти; 
- Положення про Дошку «Пишаємось! Ємільчинська громада»;  
- Програма підтримки книговидавництва місцевих авторів на 2022-2023 роки.    
            Діяльність селищної ради, її виконавчих органів, депутатів висвітлювали газети 
«Народна трибуна», «Час Плюс», сторінка в соціальній мережі на «Фейсбуці». Працює 
офіційний веб-сайт селищної ради. Тут систематично оновлюється інформація про діяльність 
виконавчого апарату селищної ради, керівництва, депутатів та інших представників органів 
місцевого самоврядування.  

 
Виконання бюджету за  2021 рік 

 
          Бюджет Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021 рік затверджено 
рішенням сесії селищної ради № 30 від 18.12.2020 року «Про бюджет Ємільчинської 
селищної територіальної громади на 2021 рік» з подальшими змінами та доповненнями.  

Загальний обсяг надходжень до бюджету громади за 2021 рік склав 202 575,0 тис. грн. 
при планових показниках 201 576,8 тис. грн. на відповідний період. 

До загального фонду бюджету територіальної громади надійшло податків, зборів та 
інших обов’язкових платежів 83 490,1 тис. грн, що становить 103,5 % до затвердженого 
плану з урахуванням внесених змін. Проти 2020 року обсяг надходжень збільшився на 
20 367,1 тис. грн., що становить 32,3 %. 

У структурі доходів загального фонду бюджету селищної територіальної громади (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) найвагоміша частка припадає на податкові 
надходження. У 2021 році їх питома вага складає  98,4 %.  

Основним бюджетоутворюючим джерелом бюджету селищної територіальної громади 
залишається податок на доходи фізичних осіб, частка якого в структурі доходів загального 
фонду становить 50,4 %. Всього у 2021р. мобілізовано до місцевого бюджету податку 
42 077,8 тис. грн, що становить 101,5 % до затвердженого плану з урахуванням внесених 
змін. 

Податок на майно у наповненні доходної частини бюджету громади  складає 10 % 
доходів загального фонду. За  2021 рік  податку надійшло 8 472,1  тис. грн, в тому числі:  

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 794,9 тис. грн, що 
становить 98,9 % до затвердженого плану з урахуванням внесених змін;  

- земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 1 053,9 тис. грн, що становить 
101,5 % до затвердженого плану з урахуванням внесених змін;  

- орендна плата з фізичних та юридичних осіб – 6 612,9 тис. грн, що становить  104,1 % 
до затвердженого плану з урахуванням внесених змін;   

- транспортний податок з фізичних та юридичних осіб – 10,4 тис. грн, що становить 
250% до затвердженого плану з урахуванням внесених змін. 

Єдиний податок складає 20,5 % доходів загального фонду. За 12 місяців 2021 року 
єдиний податок надійшов у сумі 17 115,6 тис. грн, в тому числі: 

- єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 15 607,1 тис. грн, що становить 96,9% 
до затвердженого плану з урахуванням внесених змін; 

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
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або перевищує 75 % – 1 508,5 тис. грн, що становить 107,8 % до затвердженого плану з 
урахуванням внесених змін. 

 До доходної частини загального фонду місцевого бюджету також надійшли 
неподаткові надходження, всього: 1 317,7 тис. грн., з них: 

- державне мито в сумі 10,8 тис. грн; 
- адміністративні штрафи та інші санкції – 26,9 тис. грн; 
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 87,0 тис. грн; 
- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 165,8 тис. грн.; 
- плата за надання  адміністративних послуг – 814,6 тис. грн; 
- орендна плата за водні об’єкти – 3,8 тис. грн.; 
- інші надходження – 37,7 тис. грн; 
- надходження від орендної плати  за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном – 171,0 тис. грн. 
Впродовж 2021 року до загального фонду селищного бюджету надійшли трансферти з 

державного та місцевих бюджетів в обсязі 116380,8 тис. грн. 
в тому числі: 

- 20 410,4 тис. грн - базової дотації,   
- 2 115,4 тис. грн -  дотації з місцевих бюджетів іншим бюджетам;  
- 80 947,6 тис. грн - освітньої субвенції,  
- 2 170,7 тис. грн – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів»,  
- 2 690,2 тис. грн – субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 
- 1 160,9 тис. грн - інші субвенції,   
- 1 017,1 тис. грн - субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої 

освіти «Нова українська школа», 
- 227,3 тис. грн - субвенції на надання державної підтримки особам із особливими 

освітніми потребами,  
- 1 229,2 тис. грн - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції,  
- 1 564,0 тис. грн - субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти (на проведення інтернету), 
- 2 189,1 тис. грн – субвенція з місцевого бюджету на забезпечення житлом дітей-

сиріт; 
- 658,9 тис. грн. субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки системи 

охорони здоров’я  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. 
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади у 2021 році 

надійшло 1 615,2 тис. грн., у тому числі: 

-  екологічний податок –  21,6 тис. грн; 

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва –  8,5 тис. грн. 

-  грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 73,1 
тис. грн; 

-  кошти від продажу землі – 28,0 тис. грн; 

-  надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством – 1 232,3 тис. грн,; 

-  інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 89,9 тис. грн.; 

- офіційні трансферти – 1 089,0 тис. грн. 



Видаткову частину загального фонду бюджету селищної територіальної громади за 
2021рік виконано на 98,4 %. При затвердженому плані з урахуванням змін 191 551,9 тис. грн 
видатки склали 188 491,0 тис. грн. У порівнянні з 2020 роком видатки збільшились  на 
39 725,6 тис. грн, або на 26,7 %. 

Структуру видаткової частини бюджету становлять видатки на: 
- утримання закладів освіти – 69,6 %  (131 284,3 тис. грн); 
- державне управління — 13,2 % (24 814,1 тис. грн); 
- охорону здоров’я – 3,5 % (6 688,8 тис. грн); 
- житлово-комунальне господарство – 3,4 % (6 476,2тис. грн); 
- культуру та мистецтво – 3,8 % (7 157,0 тис. грн); 
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 2,9 % (5 544,3 тис. грн); 
- фізичну культуру і спорт – 1,8 % ( 3 363 тис. грн); 
- економічна діяльність – 1,5% (2 880,2 тис. грн.) 
- інші видатки – 0,3 % (283,2 тис. грн.). 
В загальній сумі видатків захищені статті  займають 89,3 %. 
Сума видатків спеціального фонду бюджету  селищної територіальної громади у  2021 

році складає 13 838,0 тис. грн. 
В повному обсязі забезпечено фінансування першочергових видатків, затверджених у 

загальному фонді бюджету селищної  територіальної громади  на 2021 рік. Бюджетні 
установи повністю розрахувалися за спожиті енергоносії. 

В 2022 році прогнозний показник надходжень до загального фонду бюджету  
селищної територіальної громади становить 194 573,6 тис. грн, що на  5 297,3 тис. грн. 
менше показника 2021 року.  
           Провівши детальний аналіз виконання Програми економічного та соціального 
розвитку Ємільчинської територіальної громади за 2021 рік, слід відзначити, що 
фінансування проектів та першочергових завдань, передбачених Програмою, здійснювалось 
з урахуванням реальних можливостей бюджету та за рахунок коштів державних субвенцій.  
          Особлива увага приділялась зміцненню матеріальної бази навчальних закладів, 
удосконалення роботи комунальних підприємств, проведенню поточного ремонту та 
утриманню в належному стані  доріг на території селищної ради, ремонту вуличного 
освітлення на території громади, заходам щодо покращення благоустрою на території 
громади.           
                Першочергові заходи і завдання Програми, які були реалізовані селищною 
радою у 2021 році: 
 - проведено капітальний ремонт будівлі 2-го корпусу опорного закладу «Ємільчинський 
ЗССО І-ІІІ ступенів № 1 Ємільчинської селищної ради Житомирської області» по вул. 
Шевченка, 3 в смт Ємільчине  (покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) 
на суму -   1 250 427 грн.; 
- проведено капітальний ремонт приміщень харчоблоку опорного закладу «Ємільчинський 
ЗССО І-ІІІ ступенів № 1 Ємільчинської селищної ради Житомирської області» на суму - 
13 424 768 грн.;       
- проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Незалежності смт Ємільчине на 
суму  - 786 173,00 грн.; 
-  проведено  капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуарів по вул. Мічуріна, смт 
Ємільчине на суму- 64 985,00 грн.; 
- за рахунок благодійних коштів встановлено пам’ятний знак захисникам України в смт 
Ємільчине по вул. Соборній вартістю – 49 954,00грн.; 
- реалізовано заходи, спрямовані на підвищення доступності широкосмугового доступу до 
Інтернету в сільській місцевості (підключення  закладів соціальної інфраструктури до 
широкосмугового доступу до інтернету) на суму- 1 094 800,00 грн.; 
- проведено капітальний ремонт даху їдальні Підлубівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів на суму - 
291 062 грн.; 



- проведено поточних ремонтів 1-х класів (ЗЗСО № 1 смт Ємільчине, гімназія, Кулішівський 
ЗЗСО, Середівський ЗЗСО, Малоглумчанський ЗЗСО, Підлубівський ЗЗСО) на суму - 300 000 
грн.; 
- придбано твердопаливний котел в Миколаївський ЗЗСО І-ІІІ ст. вартістю - 260 000 грн.; 
- проведено поточний ремонт системи теплопостачання (аварійна ситуація) в 
Миколаївському ЗЗСО І-ІІІ ст. на суму - 49 977 грн.; 
- проведено поточний ремонт початкових класів опорного закладу освіти «Ємільчинський 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1» на суму - 199 907 грн.; 
- виготовлення та заміна металевої димової труби котельні в Середівському ЗЗСО І-ІІІ ст. на 
суму - 98 655 грн.; 
- проведено поточний ремонт Ємільчинського ЗДО № 3 «Веселка» Ємільчинської селищної 
ради Житомирської області на суму - 100 000грн.; 
- проведено поточний ремонт електроосвітлення Кулішівського ЗЗСО І-ІІІ ст. на суму - 
49 850 грн.; 
- проведено поточний ремонт і технічне обслуговування системи центрального опалення 
Сербівського ЗЗСО І-ІІ ст. на суму - 20 184 грн.; 
– проведено поточний ремонт їдальні Березниківського ЗЗСО на суму - 17 980 грн.; 
- проведено поточний ремонт системи опалення Підлубівського ЗЗСО І-ІІІ ст. на суму -15 
694 грн.;  
 - проведено поточний ремонт дорожнього покриття на суму- 1 189 382 грн., а саме: 
с. Горбове, вул. Л. Українки- 21 283,92 грн., с. Горбове, вул. Молодіжна- 26 528,68 грн., с. 
Здоровець, вул. Ковпака- 49 752,55 грн., с. Куліші, вул. Вишнева, вул. Садова- 46 621,00 грн., 
с. Куліші, вул. Зарічна, вул. Рибна- 47 071,00 грн., с. Куліші вул. Набережна, вул. Хмельова-  
47 318,00 грн., с. Куліші, вул. Зелена, вул. Молодіжна- 49 990,00 грн.; 
в смт Ємільчине: вул. Соборна- 49 934,45 грн., вул. Шкільна- 49 916,76 грн., вул. Шевченка- 
49 701,08 грн., вул. Незалежності- 49 745,83 грн., вул. Горького- 49 919,35 грн., вул. Миру- 
49 959,83 грн., вул. Наума Тихого- 49 921,00 грн., вул. Військова- 49 988,00 грн., пров. 
Першотравневий- 21 688,56 грн., вул. Мічуріна- 22 436,66 грн., вул. Гоголя-27 245,71 грн., 
вул.1 го Травня- 28 484,54 грн., вул. Шевченка, вул. Ватутіна- 49 526,00 грн., вул. 
Молодіжна, вул. Короленка- 49 720,00 грн., вул. Яблунева- 49 782,00 грн., вул. 40р. 
Перемоги, вул. Грека, вул. Садова- 49 986,00 грн., вул. Горького, вул. Шевченка (нанесення 
дорожньої розмітки)- 24170,29 грн., вул. Миру, вул. Мічуріна (нанесення дорожньої 
розмітки)- 37 873,25 грн., вул. Соборна, вул. Незалежності (нанесення дорожньої розмітки)- 
40 836,49 грн.; 
 – проведено будівництво мереж вуличного освітлення в смт Ємільчине по вул. Соборна на 
суму- 146 572,00 грн.; 
-  проведено капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на суму-133 695 грн., а саме: 
смт Ємільчине вул. М. Мариніної, Л. Українки, Зелена - 83 749,00 грн., с. Тайки вул. 
Молодіжна  – 49 946,00 грн.; 
-  проведено поточний ремонт вуличного  освітлення на суму- 55 788,00грн, а саме: вул. 40р. 
Перемоги, смт Ємільчине- 5 544,00грн., с. Середи – 5 804,00 грн., пров. Кутузова, смт 
Ємільчине- 8 079,00грн., вул. Б. Хмельницького, смт Ємільчине- 9 056,00грн., с. Куліші – 17 
417,00, вул. Яблунева, смт Ємільчине – 9 888,00грн.;  
- проведено поточний ремонт огорожі вул. Наума Тихого, 1 Травня, смт Ємільчине на суму- 
24 964,00 грн.; 
- проведено поточний ремонт по благоустрою (вул. Соборна) смт Ємільчине на суму -
9200,00 грн.; 
- проведено поточний ремонт левневої каналізації вул. Незалежності, смт Ємільчине на 
суму-5 578,00 грн.; 
- проведено роботи по розчистці пожежної водойми на суму- 42 000,00грн., з очистки 
стічних каналів на суму-17 500,00 грн. 



            Фінансова підтримка комунальним підприємствам селищної ради  у 2021 році 
складає: 
КП «Водоканал» 537 147,00 грн., з них витрачено: 
- на сплату ПДВ 126 000, 00 грн., 
- оплата за спожиту електроенергію 46 876,00 грн., 
- ремонт свердловини 64 305,00 грн., 
- заробітна плата 143 283,00 грн., 
- ремонт екскаватора 94 400, 00 грн., 
- очистка каналізаційної системи 21 493,00 грн., 
- оплата за придбані запчастини, ремонт 40 790,00 грн.  
КП «Благоустрій» 205 459 грн., з них витрачено: 
-  на закупівлю контейнерів для сміття –  48 750 грн., 
- на паливо - мастильні матеріали – 40 000 грн., 
-  відшкодування різниці  тарифу – 116 709 грн.( використано  на закупівлю  з/ б плити під 
контейнери  – 16 000 грн.  та на ПММ -  100 709 грн.).           
 

У 2021 році селищною радою та її виконавчими органами розроблена проектна 
документація  на реалізацію наступних проектів: 

 
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Незалежності в смт Ємільчине 
Житомирської області. Коригування» - вул. Незалежності вартістю – 14 910,00 грн.; 
проведення експертизи проектно- кошторисної документації - 4 279,58  грн.;  
- «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка на ділянці від вул. Шкільна 
до вул. Козацька в смт Ємільчине Житомирської області на суму- 9870,00 грн., проведення 
експертизи проектно- кошторисної документації - 4 279,58  грн.; 
- «Капітальний ремонт (благоустрій) дорожнього покриття прибудинкових території по вул. 
Горького, 9, в смт Ємільчине Житомирської області» вартістю - 6405,00 грн., проведення 
експертизи проектно- кошторисної документації - 4279,58 грн.; 
- «Капітальний ремонт (благоустрій) дорожнього покриття прибудинкових територій по вул. 
Соборна, 42, вул. Горького, 7, вул. Горького, 17а в смт Ємільчине Житомирської області» 
вартістю – 29 883,00грн., проведення експертизи проектно- кошторисної документації - 4 
279,58  грн.; 
- «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине 
Житомирської області (реконструкція) (перерахунок кошторисної документації)» на суму – 
18 065,00 грн.; 
- «Капітальний ремонт будівлі 2-го корпусу комунальної установи опорного закладу 
Ємільчинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Ємільчинської селищної 
ради по вул. Шевченка, 3 в смт Ємільчине Житомирської області ( коригування)» на суму 
100 000 грн.; 

Зазначені проекти направлені на розвиток інфраструктури територіальної громади і є 
важливими для громади. 

 
            За 2021рік профінансовані послуги та виконані роботи, придбані товари обладнання, 
інвентар, які були заплановані в Програмі економічного та соціального розвитку громади: 
- на потреби благоустрою територій Ємільчинської громади у 2021 році використано 2 667 
386 грн. з них: 
         сплачено комунальних послуг  та енергоносіїв на суму – 932 979 грн.; 
         придбано господарських товарів, обладнання , інвентарю на суму – 1066 390 грн., 
         сплачено за послуги та виконані роботи (приєднання установ до електричних мереж, 
технічна перевірка, заміна електричних лічильників, послуги автотранспорту, встановлення 
огорожі для сміттєвих контейнерів, послуги по навчанню електротехнічного персоналу, 
послуги з розробки та оновлення паспорта МВВ (полігон ТПВ№7,1) на угіддя масиву 



"Кадище", очистку доріг та тротуарів по Ємільчинській ТГ від снігу та посипка їх 
протиожеледним матеріалом у зимово-весняний період, послуги  з відбирання проб та 
вимірювання  показників якості навколишнього середовища та ін.) на суму – 668 017грн.; 
- проведені витрати на потреби виконавчого апарату селищної ради: 
       оплачені послуги з поточних ремонтів кабінетів в адмінприміщенні Ємільчинської 
селищної ради  на суму- 189 289,00 грн.; 
       підключення до мережі інтернет та зв’язку- 109 321,74 грн.; 
       технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки, заправка картриджів - 
37474,00 грн.; 
       розміщення матеріалів  в друкованих засобах масової інформації- 64824,64 грн.; 
       технічне обслуговування електричних лічильників- 3371,50 грн.; 
       технічне обслуговування та ремонт автомобілів- 90735,34 грн.; 
       страхування  цивільно-правової відповідальності власника наземних транспортних  
засобів- 4868,20 грн.; 
       проведення технічного огляду транспортних засобів-1900,00грн.; 
       виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна Ємільчинської селищної 
ради- 8514,00 грн.; 
        встановлення та налаштування, технічна підтримка та інформаційно-консультативні 
послуги по обслуговуванню  програмного забезпечення - 22405,00грн., 
        доступ для користування веб-сервісом "Кадастр UA"- 40 037грн., 
        встановлення програмного забезпечення для ЦНАПу-36 000,00грн.,  
        обслуговування терміналу в ЦНАПі  – 4800 грн., 
        модернізація, налаштування та ремонт системи відеонагляду на території селища 
Ємільчине -15 750,00 грн., 
        монтаж вузлів обліку електро установки  каналізаційно-насосної станції  по вул. 1 
Травня, смт Ємільчине на суму-2700 грн.,  
        технічного обслуговування  вогнегасників- 8395,00грн., 
        сплачено за комунальні послуги та енергоносії суму – 411 995 грн. (послуги з 
водопостачання та водовідведення- 10529,06 грн., послуги з постачання та розподіл 
природнього газу- 31976,54 грн., послуги з постачання та розподілу електроенергії- 
348341,14грн., послуги АС машини 21 150); 
        придбано паливно-мастильних матеріалів на суму 134 700 грн.; 
        придбано господарські товари, канцелярські товари, матеріали, обладнання та інвентар 
(автозапчастини, запчастини до оргтехніки, двері, жалюзі, меблі, печатки, штампи, 
кондиціонер,  квадрокоптер та ін.) на суму – 540 768,00 грн.; 
         передплачено періодичних видань на 2022 рік на суму -5 637,00 грн., 
         сплачено членських внесків в ВАОМС "Асоціація міст України" за 2021рік у розмірі -22 
472грн.; 
          проведено капітальний ремонт електромереж приміщення гуртожитку смт Ємільчине, 
вул. Військова, 3А (коригування) на суму- 21056,00 грн. 
         сплачено за технічний нагляд по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. 
Незалежності, смт Ємільчине на суму- 7833,00 грн.; 
         сплачено за інші послуги на суму 18 260,00 грн. 
          На землевпорядні роботи у 2021 році з місцевого бюджету проведені витрати: 
- за надані послуги з проведення топографічної зйомки М1:500 для виготовлення детального 
плану території земельної ділянки в смт Ємільчине, вул. Військова (бувша військова 
частина) на суму- 62000,00 грн.; 
- за надані послуги з виготовлення детального плану території земельної ділянки смт 
Ємільчине, вул. Військова (бувша військова частина) на суму- 53900,00 грн.; 
- за надані послуги з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельних ділянок комунальної власності -18000 грн.; 



- за надані послуги з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації  земельних  ділянок  комунальної власності  для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами загальна вартість - 48000,00 грн. (с. Велика Цвіля на суму- 12000 грн., за 
межами населених пунктів (с. Горбове, с. Березники, с. Миколаївка) - 36000,00 грн.); 
- виготовлено  звіти з експертно- грошової оцінки земельних ділянок за адресою: 
с. Степанівка, вул. Рад 87Б- 4086,00 грн., 
смт Ємільчине, вул. Шкільна, 10- 4086,00 грн. 
           На соціальний захист населення селищною радою проведені видатки: 
- пов’язані з виплатою матеріальної допомоги на поховання, на вирішення соціально-
побутових питань, на виплату матеріальної допомоги на лікування громадянам, на виплату 
матеріальної допомоги учасникам АТО   – 192 113  тис. грн.; 
- виплати з нагоди професійних та інших свят (дня учасників бойових дій, з нагоди 35річчя 
трагедії на ЧАЕС, до дня захисту дітей, до Дня медичного працівника, до  всеукраїнського 
дня донора, дня молоді, фотоконкурсу з нагоди 65 річчя, випуск музичної школи, до дня 
Поліції, найкращим учасникам ЗНО, дня волонтера, дня енергетика) загальна сума-79 711,00 
грн.;             
- витрати на продуктові набори (до дня інвалідів, до дня людей похилого віку), подарункові 
набори, ритуальні товари складають – 90 431,00 грн. 

 За рахунок коштів селищного бюджету та фонду центру зайнятості залучено 
працівників для проведення громадських робіт. Працівниками відділу благоустрою при 
селищній раді  протягом 2021 року здійснювалися: обрізка дерев, щоденне прибирання 
території громади  від сміття, листя, тощо із послідуючим їх вивезенням на сміттєзвалище; 
скошування газонів у центрі селища та обкошування прилеглих територій кладовищ на 
території громади; побілка дерев, бордюр; вирізка на кладовищах громади кущів та дерев з 
послідуючим їх прибиранням і вивезенням на сміттєзвалище та ін. 

 
Соціальний захист 

 
Відповідно до законів України про соціальний захист різних категорій громадян з 

метою ефективного та планового використання видатків селищного бюджету на соціальний 
захист населення селищною радою прийнята Селищна програма соціального захисту 
населення Ємільчинської селищної ради на 2021 – 2025 роки (далі – Програма). Метою 
Програми є соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства 
мають право на пільги, залучення їх до участі в економічній, соціальній, культурній та інших 
сферах суспільного життя. 

Протягом року було проведено видатки за прийнятими програмами в сумі 1 325,2 тис. 
грн., а саме: 
- Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги- надано допомога 1855 фіз.особам на 
суму 788,01тис. грн.; 
- Оздоровлення та відпочинок дітей – прийнято пакети документів та оздоровлено 6 дітей 
постраждалих від ЧАЕС на суму 72,5 тис.грн.; 
- Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг - по даній програмі 
відшкодовуються пільги по зору. На обліку в відділі соцзахисту знаходиться 6 чол., по яких 
сформовані справи та відшкодовано згідно заключених договорів  ТОВ «Житомиргаззбут» 
кошти в сумі 1,0 тис.грн., ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» кошти в 
сумі 0,7 тис. грн. та АТ «ОГС «Житомиргаз»-0,5 тис.грн.; 
-Надання інших пільг окремим категоріям громадян- по даній програмі відшкодовано 
вартість одноразового проїзду постраждалим по ЧАЕС 1 та 2 категорій та оздоровлення 
ветеранів війни. З початку року прийнято 153 пакетів документів від фізичних осіб по 
відшкодування вартості одноразового проїзду та відшкодовано кошти в сумі 126,8тис. грн., 6 



чоловікам відмовлено в відшкодуванні вартості проїзду в зв’язку з невідповідністю вказаних 
у квитках рейсів та невідповідність перевізників по зазначених рейсах.  Оздоровлено в КП 
санаторій «Дениші» ветерана війни нашого селища на суму 17,0 тис. грн.; 
-Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку - по даній програмі 
відшкодовано затрати по послугах зв’язку, які з початку року складають 25,0 тис. грн.;  
-Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом- з початку року 
згідно з укладеним договором з ПП «Рім Богдан» відшкодовано за проїзд 4820 фізичним 
особам на суму  95,0 тис. грн.; 
-Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом- згідно з укладеним 
договором ПАТ «Укрзалізниця» відшкодовано вартість витрат по перевезенню 50 фізичних 
осіб на суму 1,0 тис. грн.; 
-Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС-по даній програмі 
відшкодовано ТОВ «Асторія фарм» за фактично відпущені медикаменти по 99 фізичним 
особам на суму 174,0 тис. грн. та за пільгове зубопротезування КНП «Ємільчинська лікарня» 
відшкодовано за 7 фізичним особам  кошти в сумі 23,7 тис. грн. 
        Прийнято пакетів документів у 2567фізичних осіб по наданню пільг та субсидій та 
внесені дані в інтегровану інформаційну систему «Соціальна громада».  
        Від постраждалих по ЧАЕС прийнято та передано 293 пакетів документів. 
 

         Проведено поточний ремонт приміщення відділу соціального захисту населення 
комунальної власності (3 кабінети) на суму 40,9 тис.грн.; забезпечено належні умови праці 
працівникам відділу: в межах реалізації проекту «Модернізація системи соціальної 
підтримки населення України» отримано безоплатно меблі на суму 73,6 тис.грн; 
комп’ютерну техніку на суму-252,1 тис.грн.    Проведено видатки за рахунок коштів 
місцевого бюджету на придбання блоків безперебійного живлення в сумі 10,0 тис.грн. та 
придбання меблів – 7,0 тис.грн. 
  
           На території громади функціонує КУ «Центр надання соціальних послуг» 
Ємільчинської селищної ради. Працівниками комунальної установи постійно проводиться 
вивчення умов проживання ветеранів війни, осіб з інвалідністю, одиноких громадян 
похилого віку з метою своєчасного вирішення їх життєво важливих проблем та надання 
допомоги.   
           В установі налічується три відділення: 

- відділення соціальної допомоги вдома; 
- відділення натуральної допомоги; 
- відділ соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. 

 У відділеннях соціальної допомоги вдома та натуральної допомоги надається 
соціальна послуга – догляд вдома, відповідно до Державного стандарту. 
 Цю послугу у відділеннях отримують особи похилого віку, особи з інвалідністю, 
особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності, але не 
більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги. 
 За 2021 рік соціальну послугу догляд вдома, отримали 222 особи, з них: 92 - одинокі, 
одиноко проживаючі – 130, (в т. ч. особи з інвалідністю-32). 
            Надання соціальної послуги здійснювали 29 соціальних робітників. В середньому, 
навантаження на одного робітника в 2021 році склало -8 осіб. 
      Фахівці  відділу соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю надають послуги: 

соціальний супровід, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, послуга 

екстреного втручання, консультування, соціальний супровід сімей у яких  виховуються діти 

сироти та діти, позбавлені батьківської опіки піклування, представництво інтересів, 

посередництво, соціальна профілактика, інформування, гуманітарна допомога,  

            У відділі працює 2 фахівці соціальної роботи. 



        За 2021р. фахівцями соціальної роботи було відвідано 996 сімей,  проведено 27 заходів, 

на обліку 46 сімей, що знаходяться  в складних життєвих обставинах, 5 прийомних сімей, 5 

опікунських сімей, 6 осіб із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки, 

піклування, було під соціальним супроводом та отримали допомогу в купівлі житла.  

        Для підтримки найбільш нужденних категорій громадян працівниками відділень  
проводилась робота по залученню небайдужих жителів та підприємців громади до участі у 
благодійних акціях. В результаті вдалося зібрати та передати вказаним громадянам: одяг, 
постіль, інвалідні візки, ходунці, костилі, палиці,  памперси.  
 Отримано від благодійного фонду «Руки Милосердя та Надії» товарів на суму 279 
грн., за кошти благодійників (фізичних осіб) отримані на рахунок установи, закуплені засоби 
для руху на суму 5850,00грн.  
           В 2021р. з бюджету селищної ради профінансовано коштів на потреби установи по 
загальному фонду бюджету  3 946 825  грн. з них: 
- заробітна плата – 3 023 469 грн., 36 штатних одиниць, фактично працюючих 37 осіб;  
- нарахування на з/плату- 758 306 грн.;  
- предмети , матеріали та інвентар- 94128 грн.;  
- оплата послуг (крім комунальних)- 29 283 грн.; 
- оплата комунальних послуг -39 576 грн. 
- відрядження - 2063 грн. 
          На спеціальний рахунок установи за 2021 рік надійшло коштів – 149 066 грн.: 
- послуги перукарні – 63 069 грн.,  
- надання соціальних послуг – 85 997 грн.  
          Витрачено на потреби надання платних послуг:  
- заробітна плата- 36 407 грн., 0,5 штатних одиниці, фактично працюючих 1особа; 
 - нарахування на з/плату – 8 010 грн. ; 
 - предмети , матеріали та інвентар- 18309  грн. 
           До відзначення державних свят та пам’ятних днів КУ «Центр надання соціальних 
послуг» Ємільчинської селищної ради було надано 463 продуктових набори на загальну суму 
– 56 308 грн, а саме: 
-   до Дня Перемоги - 227 продуктових наборів на суму 12 446 грн.; 

-   до Дня людей похилого віку – 211 наборів на суму 40 850 грн.; 

-   до Дня працівників соціальної сфери – 25 наборів на суму 3 012 грн.   

       Відділенням соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю КУ «Центр надання 

соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради здійснюється супровід 46 сімей, які 

відносяться до категорій малозабезпечених, багатодітних та опинились в складних життєвих 

обставинах,  в т. ч. 6 дітей з інвалідністю 

      При КУ «Центр надання соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради  

функціонує банк обміну речей для людей, які потребують матеріальної підтримки. 

 

            Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
 
            Службою у справах дітей Ємільчинської селищної ради проводиться робота по 
забезпеченню оптимального функціонування системи захисту прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, влаштуванню дітей в сімейні форми виховання, 
профілактиці соціального сирітства, подолання бездоглядності та безпритульності у 
дитячому середовищі. 
 Забезпечується своєчасне виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, здійснюється облік і систематична перевірка умов їх утримання і проживання. 
 На  первинному обліку служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради станом 
на 31.12.2021 року перебуває 19 дітей-сиріт, 45 дітей, позбавлених батьківського піклування, 



з них -  в прийомних сім’ях - 6 дітей, в дитячому будинку сімейного типу виховується –  1 
дитина; під опікою/піклуванням перебуває 54 дитини; в закладах системи  Міністерства 
освіти і науки-  2 дитини; в закладах системи Міністерства охорони здоров’я – 1 дитина. 
Протягом 2021 року на первинний облік служби у справах дітей Ємільчинської селищної 
ради поставлено 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які були 
влаштовані під опіку/піклування.   
95,3 %  дітей, що мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
влаштовано в сімейні форми виховання, 4,7 % - влаштовані в державні заклади.                                         
На території Ємільчинської селищної  ради проживає 55 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування (19 дітей-сиріт, 36 дітей, позбавлених батьківського піклування), з 
них   під опікою, піклуванням перебуває 46  дітей.  
          На території Ємільчинської селищної ради функціонує 5 прийомних сімей, в яких 
виховується  9 дітей.  
Відповідно до п. 61 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 року № 866, службою у справах дітей Ємільчинської селищної ради  ведеться 
облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З метою 
захисту житлових та майнових прав дітей даної категорії створено реєстр житла.  
            На праві власності, користування  житло мають 56 дітей, з них:  4 дитини на праві 
власності  та  52  дитини  на праві користування. 
            В придатному для проживання стані житло мають 55 дітей, 1 дитина має житло у 
непридатному для проживання стані. 
 Кількість дітей у яких відсутнє  житло – 8. Із загальної кількості  дітей-сиріт та  дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які не мають житла або мають житло у непридатному 
для проживання стані чи житлова площа значно менша за встановлені  норми – 4 дітей 
перебувають на квартирному та на соціальному квартирному обліку.   
Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16-річного віку 
вчасно ставляться на квартирний та соціальний квартирний облік.         
            Стан забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування 
складає  - 87,5 %. 
           Загальна кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на квартирному обліку  -  10  (з них 5 осіб перебувають на 
квартирному обліку та на соціальному квартирному обліку).                                                            
Рішенням виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 07.07.2021 року № 94 було 
утворено  комісію з визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 
  У  2020 році  було виділено кошти субвенції з державного бюджету (грошової компенсації)  
в сумі 3 998 241,00 грн. для придбання житла 2 дітям-сиротам та 9 особам з числа  дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які придбали житло у 2021 році. 
Рішенням п’ятої сесії VII скликання Ємільчинської селищної ради від 13.04.2018 року № 250 
затверджено Селищну комплексну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки зі змінами, 
внесеними рішенням двадцять шостої сесії VII скликання Ємільчинської селищної ради від 
04.09.2020 року № 1918. 
              Соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа на території Ємільчинської селищної ради не придбавалось.                                                                                                                  
           З метою подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобіганню 
соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, службою 
у справах дітей ведеться робота  по  своєчасному виявленню  дітей, які перебувають у 



складних життєвих обставинах, здійснюється їх облік та систематична перевірка умов їх 
утримання і проживання. 
Станом на 31.12.2021 року на обліку в службі у справах дітей Ємільчинської  селищної ради 
перебуває 55 дітей, що проживають у 25 сім’ях, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, з них 2 дитини, які постраждали від жорстокого поводження. Додатково 
протягом 2021 року взято на облік 11 дітей, де батьки ухиляються від виконання своїх 
батьківських обов’язків і 1 дитину, яка постраждала від фізичного насилля. 
          Службою у справах дітей систематично проводяться профілактичні рейди. Протягом 
2021 року проведено 50 рейдів, обстежено умови проживання 555 дітей, що проживають у 
240 сім’ях. За результатами рейдів вживаються заходи до батьків, які не виконують 
батьківських обов’язків. Ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 
184 КУпАП  6  батьків за ухилення від виконання батьківських обов’язків, 17 батьків 
попереджено про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків згідно 
чинного законодавства. 
 Працівниками служби у справах дітей проводиться профілактична та роз’яснювальна 
робота з батьками, особами, що їх замінюють, щодо належного виконання батьківських 
обов’язків, створення сприятливих умов для виховання, проживання та повноцінного 
розвитку дітей. 
Протягом 2021 року 5 батьків було позбавлено батьківських прав відносно 7 дітей. 
На території Ємільчинської селищної ради проживає 8 дітей, які перебувають на обліку 
управління соціального захисту населення  Новоград-Волинської РДА, як внутрішньо 
переміщені.   
 Питання захисту прав та інтересів дітей постійно перебуває на контролі в службі у 
справах дітей Ємільчинської селищної ради. 
              У 2021 році отримано субвенцію з державного бюджету для придбання житла 
дітьми-сиротами, дітьми, позбавленим батьківського піклування, особами з їх числа в сумі- 
2 189 116,00 грн. Ці кошти  перераховані на рахунки дітей-сиріт для придбання житла у 2022 
році.  
 

Освіта 
 

Мережа закладів освіти відповідає освітнім потребам населення і сформована у 
відповідності з демографічною ситуацією. Всього в закладах загальної середньої освіти 
Ємільчинської селищної ради навчається 2430 учнів. Загальною середньою освітою 
охоплено 100% дітей. 

З метою підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі в 
Ємільчинській територіальній громаді, рішенням сесії Ємільчинської селищної ради №  475 
від 16.06.2021 року ліквідовано комунальну установу «Ємільчинський вечірній  заклад 
загальної середньої освіти IІ-ІІI ступенів із заочною формою навчання Ємільчинської 
селищної ради Житомирської області». У закладах освіти до першого класу зараховано 201 
дитину, які об’єднані у 18 класів. 

Відділом освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради подано інформаційне 
повідомлення про проведення громадського обговорення щодо  реорганізації та ліквідації 
закладів освіти, їх перейменування та затвердження відповідного проєкту рішення, що 
виноситиметься на розгляд Ємільчинської селищної ради Житомирської області, а саме: 
врахування думки жителів Ємільчинської територіальної громади щодо реорганізації 
закладів освіти: комунальна установа «Андрієвицький заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області», комунальна установа 
«Сербівський заклад  загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області», комунальна установа «Руднє-Іванівський  заклад  загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області» у 
заклади освіти І ступеня; врахування думки жителів Ємільчинської територіальної громади 



щодо ліквідації закладів освіти: комунальна установа «Симонівський заклад  загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області», 
комунальна установа «Великояблунецький  заклад  загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Ємільчинської селищної ради Житомирської області», комунальна установа «Тайківська 
початкова школа Ємільчинської селищної ради Житомирської області», комунальна установа 
«Осівська початкова школа Ємільчинської селищної ради Житомирської області». 

Різними видами харчування охоплено 90% учнів. У повному обсязі забезпечено 
безкоштовне одноразове гаряче харчування учнів 1-4 класів в кількості 809 учнів, дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є учасниками АТО, 
діти з особливими потребами забезпечуються безкоштовним  одноразовим гарячим 
харчуванням 100% вартості якого фінансується з бюджету територіальної громади. 

Станом на 01.01.2022 року до місця навчання підвозяться шкільними автобусами – 
412 учнів та 38 педагогічних працівників, дванадцятьма шкільними автобусами. За звітний 
період організованим підвезенням до місця навчання було охоплено 100% учнів від потреби.  

Позашкільною освітою було охоплено 550 вихованців, що становить 25 % від 
загальної кількості школярів громади. При закладах освіти працювало 74 гуртки різних 
напрямків: туристсько-краєзнавчий, гуманітарний, декоративно-ужитковий, художньо-
естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, оздоровчо-спортивний).  

Рівень комп’ютеризації закладів освіти за звітний період становить 100%. До мережі 
Інтернет підключено всі заклади освіти, що становить 100% до потреби.  

Проведено закупівлі меблів, дидактичного обладнання, комп’ютерної техніки за 
програмою «Нова українська школа». 

Всі заклади освіти отримали нові меблі за програмою «Нова українська школа» 
(одномісні учнівські столи та стільці, забезпеченість – 100%). Закуплено 16 дошок шкільних 
для перших класів, 6 меблевих стінок та  4 столи; з державної субвенції було закуплено 20 
(двадцять) комплектів комп’ютерного обладнання для закладів освіти Ємільчинської 
територіальної громади. Отримано нові підручники для учнів четвертих- восьмих класів 
закладів освіти Ємільчинської селищної ради, в кількості 4459 примірників. 
 Здійснено підготовку до сталого функціонування закладів освіти в новому 2021/2022 
навчальному році та в осінньо-зимовий період в серпні-вересні 2021 року проведено 
обстежень будівель і споруд та розроблені заходи з підготовки матеріально-технічної бази 
закладів та установ освіти до роботи в новому 2021/2022 навчальному році та в осінньо-
зимовий період. Проведено перевірка манометрів, термометрів та вогнегасників.  
 Організовано контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності будівель: 
адмінприміщення відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради, яке 
потребує капітального ремонту даху, заміни 20 вікон, які перебувають в аварійному стані; 
приміщення гаражів, які використовуються для зберігання шкільних автобусів, яке потребує 
проведення капітального ремонту даху, забезпечення освітлення та електрифікації.  

Інформація про основні напрямки використання коштів у 2021 році: 
- 14 800 грн. – дератизація в приміщеннях ЗДО та ЗЗСО; 
- 26 850 грн. – проведення лабораторних досліджень харчових продуктів; 
- 7 260 грн. – придбання електричних термометрів для ЗДО та ЗЗСО; 
- 43 951 грн. - послуги технічного обслуговування, перезарядки і комплектації 
вогнегасників; 
- 180 000 грн. – придбання автозапчастин для автобусів; 
- 17 399 грн. – поточний ремонт (улаштування дверей) ЗДО № 2; 
- 12 555 грн. – страхування водіїв та автобусів; 
- 32 464 грн. - поточний ремонт (улаштування дверей) Середівський ЗЗСО І-ІІІ ст.; 
- 3 827 грн. – виготовлення документів про освіту; 
- 1 806 724 грн. – харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій; 



- 720 000 грн. – придбання сучасних меблів для учнів початкових класів на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа»; 
- 811 627 грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів; 
- 135 000 грн. – ліжко дитяче 3-х ярусне без матрацу  для ЗДО № 3; 
- 261 888 грн. – придбання меблів за рахунок субвенції на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та 218 520 грн. – 
кошти селищного бюджету на придбання меблів; 
- 1 830 000 грн. – фарба для ремонту ЗЗСО; 
- 100 000 грн. – придбано меблі для ЗДО №3 за рахунок коштів обласного бюджету; 
- 467 516 грн. – комплект комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних 
кабінетів початкової школи; 
- 250 165 грн. – навчальне приладдя та засоби навчання для забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 
- 199 860 грн. – електронний засіб навчального призначення «Дидактичний 
мультимедійний контент для початкових класів» для 1-х, 2-х, 3-х класів на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 
- 180 000 грн - підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-
11 (12) класів загальної середньої освіти. 
 
 Проведено централізоване навчання кочегарів та операторів котелень, які отримали 
відповідні посвідчення про допуск до роботи. Проведено закупівлю деревини паливної та 
природного газу. 
 

Медицина 
 

Медична допомога мешканцям Ємільчинської територіальної громади надається КНП 
«Ємільчинська лікарня» та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». 

На забезпечення функціонування КНП «Ємільчинська лікарня» у 2021 році залучено:  
- з місцевого бюджету 298 625 грн.(придбання медичного обладнання, меблів, білизни); 
- з обласного бюджету 320 000 грн.(придбання медичного обладнання); 
- кошти НЦЗУ 1 256 963 грн.(придбання медичного обладнання та лікарських засобів); 
- власних коштів у сумі 965 204 грн.(придбання медичного обладнання, оргтехніки, 
відеокамер, проведення поточних ремонтів приміщень на суму 523 415 грн.); 
-  субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 2 690 165 грн. (на придбання 
обладнання для реабілітаційного відділення). 
            На забезпечення функціонування КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги»  у 2021 році залучено: 
- з місцевого бюджету 747 266 грн.(придбання медичного обладнання, меблів, оргтехніки, 
вогнегасників, запчастин, лікарських засобів, ремонт ФАПу, оплата комунальних послуг); 
- з обласного бюджету 851 461 грн.(придбання медичного обладнання, ноутбуку). 
 

Управління об’єктами комунальної власності 
 
Станом на 01.01.2022 року в комунальній власності громади налічується 358 об’єктів 

нерухомого майна, частина з яких передається в оренду. Зареєстроване право комунальної 
власності на 33 нежитлових приміщення. 

На жаль, більшість приміщень комунальної власності селищної ради знаходяться у 
незадовільному стані, але деякі будівлі є об’єктами оренди, завдяки чому проведені поточні 
ремонти таких приміщень орендарями.  



Орендна плата за нерухоме майно, що перебуває на балансі комунальних підприємств, 
установ, організацій та відділів виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради 
спрямовується на поповнення обігових коштів. 

З лютого 2020 року змінені підходи до передачі майна в оренду. Наразі передача 
комунального майна здійснюється на прозорих електронних аукціонах через мережу 
Інтернет в режимі реального часу. Вся інформація про майно, яке планується передати в 
оренду є відкритою, а всі договори оренди опубліковані в електронній торговій системі 
«ProZorro.Продажі». На сьогоднішній день укладено 99 договорів оренди, протягом 2021 
року проведено 15 аукціонів з передачі майна в оренду,  укладено 60 договорів оренди без 
проведення аукціону. 

За укладанням договорів оренди і виконанням їх умов здійснюється постійний 
контроль, а саме: 
- проводяться розрахунки розміру орендної плати; 
-проводяться розрахунки сум на відшкодування комунальних послуг орендарями; 
- контроль за сплатою орендної плати; 
- контроль за відшкодуванням комунальних послуг; 
- перевіряється використання приміщень за цільовим призначенням, наявність фактів 
суборенди; 
- контролюється термін закінчення договорів; 
- перевіряється наявність страхових полісів; 
- контролюється відшкодування витрат на здійснення експертних оцінок. 
            Рішенням 24сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання від 19.06.2020р. №1748 
затверджено  перелік об’єктів малої приватизації Ємільчинської селищної ради. 
Інформація розміщена на сайті селищної ради у розділі «Комунальне майно»– «Приватизація 
майна» з посиланням на майданчик Prozorro.Продажі, на якому розміщена детальна 
інформація окремо по кожному об’єкту. 
          За весь період від дати прийняття рішення та висвітлення інформації на сайті селищної 
ради не надходило звернень від потенційних покупців нерухомого майна. 
          Водночас є проблемне питання малої приватизації (продажу) майна - це реєстрація 
нерухомого майна в єдиному державному реєстрі речових прав. З вищевказаного переліку ні 
один об’єкт не зареєстровано, а без документів на право власності неможливо провести 
аукціон з продажу нерухомого майна. 
            Відділом економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності 
проводиться робота з підготовки документів для здійснення державної реєстрації права 
власності на нерухоме майно. 
 

Культура 
 

На території Ємільчинської селищної ради забезпечують культурно-просвітницьку 
діяльність 45 закладів культури: 26 сільських та Ємільчинський Центральний будинок 
культури, 15 сільських бібліотек та  Ємільчинська  центральна бібліотека, комунальний 
заклад Ємільчинська музична школа та Ємільчинський народний краєзнавчий музей.  В 
галузі культури працює 96 працівників. 
          В музичній школі виховний процес здійснюють 16 викладачів, контингент складає 130 
учнів.  

При закладах культури громади  діє 98  клубних формувань, в які залучено 813 
учасників, з  них  64  дитячих формування.  
          Почесне  звання «народний» носить 5 аматорських колективів.  
Декоративно – прикладним мистецтвом займаються 72 майстри громади.  Майстриня - Ганна 
Антонечко з с. Сергіївка та Зінаїда Саган із смт Ємільчиного  удостоєні звання «Майстер 
народної творчості». При сільських бібліотеках створено 14 клубів за інтересами та 
любительських об’єднань, при Ємільчинській центральній бібліотеці діють 4 клуби за 
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інтересами: - для людей поважного віку – клуб «Осіннє золото», для юнацтва -  клуб 
«Джерело», для дітей - «Лялька і книга» та «Вмілі рученята». 

На 01.01.2022 року в бібліотеках Ємільчинської селищної ради книжковий фонд 
нараховує 153 331 примірників книг, на суму 1 214 008 грн.28 коп. За звітний період 
книжкові фонди в основному поповнювались за рахунок коштів з обласної  бібліотеки та 
подарункові книги. Всього  протягом року надійшло –  1188 примірників книг  на суму 
105 543,32грн. (947 примірників надійшло із обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
О.Ольжича за державною програмою «Українська книга»; 90 примірників книг за рахунок 
релігійної організації «Українське місіонерське товариство «Світло на Сході»; в дарунок 
бібліотеці надійшло 70 книг). 

 Відділом культури та туризму на бібліотеки громади на 2022 рік передплачено 81 
примірник періодичних видань на суму 9 798,36 грн.  

Протягом року Відділом культури та туризму Ємільчинської селищної ради 
проводились заходи з відзначення   державних  та народних свят: 
- відкриття головної Новорічної ялинки громади,новорічні вітання жителів громади та 
заходи для дітей з нагоди  проведення Новорічних і Різдвяних свят, а це три тури Новорічних 
ранків для дітей Пільгових категорій ( з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які повернулися з інтернатних закладів в біологічні сім’ї); 
-  в рамках святкування Водохреща, традиційний фестиваль - конкурс  колядок, щедрівок та 
вертепів;  
- заходи з нагоди Дня св. Валентина, з нагоди Жіночого свята 8 Березня, масові заходи до 
Дня Чорнобильської трагедії та Дня Матері, до Дня вишиванки; 
- щорічно спільно із спілкою ветеранів Афганської війни проходить вшанування учасників 
бойових  дій  на території  інших  держав -  «Афганістан: героїзм крізь біль і сум»; 
 - в лютому 2021 року з нагоди 150 – річчя від дня народження Лесі Українки, проведено 
відкритий конкурс учнівської та аматорської творчості «Лесине слово – пісня надії»; 
 - з нагоди 207-ї річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка - відкритий конкурс  виконавців 
художнього слова «Величний  дар Шевченкового  слова», переможці якого взяли   участь у 
дистанційному  Обласному конкурсі читців поезії Т.Г. Шевченка в м. Житомир (травень), 
виборовши  І  та ІІ місця. 

 З метою конструювання іміджу територіальної громади, створення її брендингу, 
виявлення та підтримки обдарованих дітей, сприяння подальшому розвитку їх таланту, 
патріотичного виховання дітей та молоді, за участі народної артистки України Ніни 
Матвієнко та заслуженої артистки України Ірини Шинкарук, 27 червня 2021 року в 
Ємільчиному відбувся ХІІ обласний відкритий фестиваль дитячої творчості «Лелеченьки», 
який проходить один раз на два роки. У рамках Фестивалю проводились конкурс дитячої 
музично-пісенної творчості, виставки дитячих робіт з показом майстер-класів з декоративно-
прикладного, образотворчого та ужиткового мистецтва.  Більш як двісті дітей із 
Ємільчинської громади та області було залучено до участі у Фестивалі.  

З нагоди 30 річниці Дня Незалежності України відділом проведено святкові заходи:  
- патріотична акція «Хай синьо-жовтий стяг усюди майорить» (встановлення синьо 

жовтого прапора в будь-якому місці, де він буде помітним – на даху будинку, балконі, 
фасаді, на мосту, офісі, магазині, дитсадку, школі і т.д.); 

- виготовлена та презентована пересувна виставка ретрофотографій з фонду 
Ємільчинського народного краєзнавчого музею «Миттєвості подій та краси Ємільчинського 
краю», де було відображено різні періоди життя  Ємільчинщини; 

 - музеєм, спільно із Ємільчинською центральною бібліотекою до 30 річниці Дня 
Незалежності України випущено туристичний буклет «Музейними залами Ємільчинського 
краю»;  

- проведено конкурс малюнків - «Ти у мене єдина» (в якому взяли участь 29 
конкурсантів, які надали 45 неймовірно творчих робіт). 



 В день свята відбулось  урочисте  підняття Державного Прапора України, відкриття 
Дошки – експозиції   – «Пишаємось! Ємільчинська громада», патріотична хода з 
Державними символами України, урочисте покладання квітів воїнам-інтернаціоналістам та 
до пам’ятника Тарасу Шевченку, пам’ятних дощок воїнам АТО/ООС, які віддали своє життя 
за Незалежність України. 

З нагоди  відзначення у 2021 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України», закладами 
культури в населених пунктах громади, краєзнавчим музеєм  було проведено заходи із 
вшанування захисників України з проведенням майстер – класів з виготовлення «Соняху 
пам’яті». 

  З нагоди Дня захисників і захисниць України (14 жовтня), Відділом культури та 
туризму спільно із представниками відкрито пам’ятний  знак  «Захисникам України», у 
закладах культури проводились тематичні заходи   за участю членів сімей загиблих 
захисників і захисниць України,  для прихильників активного відпочинку в Ємільчиному 
відбувся   патріотичний заїзд «Ємільчине. Off-Roаd–2021».   

 З нагоди відзначення у 2021 році Дня пам’яті жертв голодоморів,   на території  
Ємільчинської селищної ради проводились  ушанування пам’яті жертв голодоморів: у 
закладах культури та сільських бібліотеках громади організовано  години - реквієми, години 
скорботи, виставки книг та матеріалів про голодомор 1932-1933 років, інших документів, 
записів свідчень очевидців масового штучного голоду 1921 – 1923 років в Україні.                              

 В умовах  карантину,  працівники закладів культури   реалізували ряд  проєктів  до 
визначних і пам’ятних  дат  з життя  нашої  держави, зокрема: 

 -  вшанування 76-ої річниці Перемоги над нацизмом у другій світовій війні;  
  - з нагоди Дня молоді та Дня Конституції України проведено дистанційний відкритий 
конкурс виконавців естрадної молодіжної творчості «Мистецький олімп»; 

- з нагоди відзначення 436 річниці писемної згадки про селище Ємільчине проведено 
ряд онлайн заходів: 
  - конкурс читців – аматорів «Моя мала Батьківщина», в якому взяло участь 22 
учасники різних вікових категорій;  

-  відкритий (дистанційний) фестиваль-конкурс сімейної творчості «Від роду до роду 
– пісні мого народу»; 

-  фотоконкурс «Моє Ємільчине, як писанка" на кращий благоустрій приватної садиби 
(заквітчана садиба), краща територія біля адмінбудівлі та ін. заходи. 

   Протягом звітного періоду аматорами громади було проведено значну підготовку 
мистецьких програм в рамках участі в державних, обласних, регіональних та селищних 
заходах: 

-  аматори Ємільчинського центрального будинку культури взяли участь в  Обласному 
дистанційному фестивалі  учнівської  молоді  «Великодні  дзвони» (квітень 2021р. м.  
Житомир), отримавши  І та ІІ місце в номінації «художнє читання»; 

- учні музичної школи вибороли два третіх місця (Віталій Корольчук (труба) та Денис 
Михаленко (труба) в обласному огляді - конкурсі сольного виконання серед мистецьких шкіл 
області, що проходив в Житомирському фаховому коледжі  ім. В. Косенка (квітень 2021р.); 

- народний  аматорський  фольклорний ансамбль «Намисто»  Ємільчинського 
центрального будинку культури та учениця Ємільчинського закладу загальної середньої 
освіти №1  Анастасія  Журавська, в молодшій віковій категорії –  Лауреати І премії  
Міжнародного онлайн  фестивалю – конкурсу «Квітуча  Україна» (м. Київ,квітень);    

- аматори народної творчості, підготовчої групи ансамблю «Намисто», учениці 
Ємільчинського закладу загальної середньої освіти №1 Анастасія  Журавська, Лауреат ІІ 
премії,  Софія  Романюк  І премії мистецького  конкурсу  « Я йду за мрією» (м.  Баранівка, 
травень2021р.); 

- аматорський народний ансамбль «Дозвілля» - дипломант ІІІ –го Всеукраїнського 
фестивалю – конкурсу хорового мистецтва «А льон цвіте» (м. Житомир 2021р.), дипломант 



обласного етнофестивалю «Витоки Уборті медові»що проходив  28.08.2021 р. в с. Зубковичі 
Коростенського (Олевського) району; 

- хор ветеранів праці Ємільчинського ЦБК - Лауреат ІІ ступеня Всеукраїнського 
онлайн конкурсу хорового співу «З любов’ю до життя» (Київ 2021р.); 

- учениця Ємільчинської музичної школи Анастасія Журавська посіла 1 місце в 
Міжнародному онлайн конкурсі «Різдвяний Янгол» (м. Хмельницький); 

- учні та викладачі в щорічному зональному конкурсі "На гостини до Миколая" (м. 
Новоград – Волинський) вибороли 1,2,3 місця  в різних номінаціях.  

Щороку в громаді відділом культури презентуються нові фестивалі, конкурси, огляди.  
 Так в рамках Обласного конкурсу «Краща сільська бібліотека Житомирщини», 

Ємільчинською центральною бібліотекою проведено конкурс на «Кращу сільську бібліотеку  
громади». Всі без винятку сільські бібліотеки громади презентували свою роботу. 
Переможцями стали: 

- Підлубівська сільська бібліотека - І місце (бібліотекар ІринаСуй); 
- Великояблунецька сільська бібліотека - ІІ місце (бібліотекар ТетянаДмитренко); 
- Березниківська сільська бібліотека - ІІІ місце (бібліотекар Оксана Климчук); 
- Сербівська сільська бібліотека - ІІІ місце (бібліотекар Віра Маштапа). 

 Бібліотеки - переможниці селищного конкурсу, взяли участь у обласному  конкурсі 
«Краща бібліотека Житомирщини 2021 року». Тож кращими бібліотеками області стали 
Ємільчинська центральна бібліотека Ємільчинської селищної ради (І місце)  та Підлубівська 
сільська бібліотека-філія (бібліотекар Ірина Суй  І – ше місце), в номінації «За кращі 
практики роботи з молоддю». Ємільчинська центральна бібліотека також приймала участь у 
обласному конкурсі творчих робіт з популяризації книги та читання «Книга мого формату»,в 
якому учасниця Підлубівської сільської бібліотеки Корзун Вікторія здобула ІІІ-тє місце.  
Бібліотеки громади приймали участь у Всеукраїнському конкурсі еко малюнка «Книга і 
діти».  
 Доброю традицією стала організація та проведення виставок майстрів декоративно-
прикладного мистецтва в громаді та участь в обласних заходах. Вагомим доробком у цій 
справі є відтворення процесу ткацтва Поліських килимів. Майстрині нашої громади з 
проводенням майстер - класу по ткацтву Поліських килимів на старовинному ткацькому 
верстаті, та аматори народного мистецтва взяли участь в обласному святі “Майстерний 
червень” (м. Житомир) та Всеукраїнському фестивалі “Рушники мого краю” (м. 
Андрушівка).  

На території громади на обліку перебуває 120 об’єктів  культурної  спадщини,  які  
занесені у перелік  до реєстру  нерухомих  пам’яток. На місцях розташування пам’яток 
історії та культури встановлено 3 охоронні дошки. І ця робота продовжується.  

Значно поповнився та збагатився фонд музею новими речовими, писемними та 
ужитковими експонатами. Загалом, завдяки пошуковим роботам із залученням громадських 
активістів, краєзнавців надійшло 180 предметів, що мають історичну цінність. Проведена 
благодійна акція «Подаруй музею експонат», відбулась передача окремих експонатів із 
колишнього історичного музею с. Серби на зберігання Ємільчинському народному 
краєзнавчому музею. Кількість предметів науково-допоміжного фонду музею становить 312 
одиниць. Основний фонд музею налічує 1860 експонатів.   

Протягом року проведено 76 оглядових та тематичних екскурсій в краєзнавчому музеї 
та в музеї військової фортифікації «ДОТ-Артилерійський напівкапонір». Тут побували 
відвідувачі з різних куточків України, зокрема з Донецької, Луганської, Хмельницької, 
Вінницької, Житомирської областей, з міст Києва, Харкова, Рівного, Одеси, Житомира, гості 
із зарубіжжя: Німеччини, Польщі, Норвегії, а також місцеві відвідувачі.  

В осінньо – зимовий період 2021-2022 року опалюється 23 заклади культури, що  
становить 53% . 

 Потреба дров на опалювальний сезон 437 м², закуплено 437 м² дров на суму 350 300 
грн.  



В 2021 році за кошти селищного бюджету зроблено поточний ремонт покрівлі 
Великояблунецького сільського будинку культури та заміну вхідних дверей в БК с. 
Миколаївка на суму 64 697,11 грн., поточний ремонт покрівлі Ємільчинської музичної школи 
на суму 197 913,00грн.   
  За кошти із бюджету розвитку придбано оргтехніку (3 персональні  комп’ютери  та 3 
принтери) для центрального  будинку  культури, для керівництва та централізованої 
бухгалтерії в сумі  67 090 грн. В Ємільчинський центральний будинок культури закуплено 
баян на суму 37 000грн. За кошти спецфонду, в Ємільчинську  музичну школу придбано 
принтер, гітару учнівську, парти  одномісні  та стільці  9 комплектів  на суму 22 666,00 грн. 
За кошти державної субвенції  в Ємільчинський центральний будинок культури придбано 
комплект звукового обладнання в  сумі  268 788,00 грн. та світлового обладнання в сумі 
72 984 грн. В листопаді – грудні 2021 року за кошти державного бюджету було забезпечено 
доступ до мережі швидкісного Інтернету одинадцять закладів культури громади. Всього 
доступом до мережі швидкісного Інтернету забезпечено 16 закладів культури та бібліотек, 
що становить 36%.    
          Зважаючи на вимоги сьогодення, бібліотеки повинні бути не просто місцем, де 
видають книги, а перетворитися на сучасний культурний простір, стати майданчиком для 
спілкування, проведення цікавих інтерактивних заходів, зустрічей з цікавими людьми, 
урізноманітнювати форми просвітницьких заходів та творчих акцій, розглядати на них 
актуальні проблеми, що цікавлять пересічних громадян. 

На даний час головними  проблемними питаннями закладів культури є: 
           1). капітальний ремонт покрівлі Ємільчинського центрального будинку культури; 

2). поточний ремонт кімнат Ємільчинського центрального будинку культури для 
переведення відділу обслуговування дітей Ємільчинської центральної бібліотеки та 
створення медіатеки; 
     3). розширення експозиційної площі музею; 
 4). поточний ремонт приміщення Ємільчинської музичної школи (заміна 
електропроводки, реконструкція приміщення: облаштування туалету усередині школи, 
встановлення   системи водопостачання та водовідведення); 
          5). покращення матеріально – технічної бази закладів культури та відсутність опалення 
в сільських закладах культури. 
 

Фізична культура та спорт 
 

З метою створення необхідних умов для реалізації державної політики у сфері 
фізичної культури та спорту, задоволення потреб населення у поліпшенні здоров'я, 
фізичному і духовному розвитку населення, рішенням сесії селищної ради від 16.10.2020р. 
№1987 затверджено Селищну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2023 
роки. 

Для покращення стану організації фізкультурно – оздоровчої роботи при Відділі 
освіти, молоді та спорту проводяться семінари-наради з вчителями фізичного виховання 
закладів загальної середньої освіти Ємільчинської селищної ради та тренерами-викладачами  
Ємільчинської дитячо-юнацької спортивної школи. 

Всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи станом на 31 грудня 2021 року зайнято 
3065 дітей (635 – дошкільного віку, 2001 - шкільного). За станом здоров’я до спеціальної 
медичної групи відносять 165 учнів та 24 дитини -інвалідів. 

У рамках позашкільної освіти при закладах освіти Ємільчинської селищної ради у 
2021/22 навчальному році працює 8 спортивних гуртків. Крім уроків, для підвищення 
рухової активності, у всіх закладах загальної середньої освіти використовуються 
різноманітні позаурочні форми: фізкультурно-оздоровчі заняття в режимі дня, проводяться 
фізкультхвилинки, проходять заняття в спортивних  секціях. 



Для занять спортом у позаурочний час в смт Ємільчине працює дитячо-юнацька 
спортивна школа, в якій займається 265 вихованці. На базі ДЮСШ  функціонує 6 спортивних 
відділень: волейбол, футбол, легка атлетика, важка атлетика, плавання. Заняття проводять 7 
тренерів-викладачів. Робота секцій спрямована на організацію дозвілля дітей, зміцнення їх 
здоров'я та упровадження здорового способу життя. 

На базі Ємільчинської ДЮСШ працює плавальний басейн, який відвідують жителі 
громади. У басейні працює інструктор з плавання та тренер-викладач, який проводить 
навчальні заняття з вихованцями ДЮСШ. 

Протягом 2021 року проходили змагання серед дітей, юнаків, молоді та ветеранів з 
різних видів спорту, конкурси та  олімпіади школярів. 
          Спортсмени Ємільчинської селищної ради прийняли участь у ряді змагань обласного 
та всеукраїнського  рівнів, в яких стали переможцями та призерами протягом 2021 року: 

1. Всеукраїнські фінальні змагання ГО ВФСТ «Колос» з волейболу серед дівчат (3 місце). 

2. Всеукраїнські фінальні змагання ГО ВФСТ «Колос» з волейболу серед чоловіків (2 місце). 

3. Всеукраїнські змагання з волейболу під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?» серед дівчат 

(3 місце). 

4. Всеукраїнські фінальні змагання серед команд сільських, селищних об’єднаних 

територіальних громад ГО ВФСТ «Колос» (4 місце). 

5. Чемпіонат області з шашок-100 (2 золота, 8 срібла, 3 бронзи). 

6. Чемпіонат області з армспорту серед дорослих чоловіків та жінок (7 золота, 1 срібла, 5 

бронзи). 

7. Обласні зональні змагання з волейболу серед чоловічих команд пам’яті   А. Є. Зорі  (2 місце). 

8. Кубок області з волейболу серед чоловічих команд сезону 2021 року (4 місце). 

9. Турнір з волейболу серед чоловіків «Різдвяні зустрічі» 2021 року (1 місце) 

10. Обласні змагання з волейболу серед юнаків під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?» 

(2місце). 

11. Обласні змагання з футболу серед юнаків під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?» 

(1місце). 

12. Обласні змагання з волейболу серед дівчат  під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?» (3 

місце). 

13. Обласні змагання з шашок та шахів під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?» (1 місце – 

шашки, 2 місце - шахи). 

14. Обласні змагання з гирьового спорту під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?» (1 місце). 

15. Фінальні змагання з волейболу серед жіночих команд Колосіади серед кращих сільських 

спортсменів Житомирщини ( 2 місце). 

16. Фінальні змагання з волейболу серед чоловічих команд Колосіади серед кращих сільських 

спортсменів Житомирщини ( 1 місце). 

17. Чемпіонат області з пляжного волейболу ( 1 місце). 

18. Обласні змагання серед команд сільських, селищних об’єднаних територіальних громад ГО 

ВФСТ «Колос» (2 місце). 

19. Відкритий чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 

років (8 бронзових призерів, 4 срібних призери та 4 чемпіони). 

20. Відкритий чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 

років (3 бронзовий призер, 3 срібний призер та 2 чемпіони)  

21. Відкритий чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед чоловіків і жінок та 

юнаків і дівчат 2005 р. н. (6 бронзових призери, 4 срібних призери та 2 чемпіони). 



22.  Відкритий чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 

років (2 бронзових призерів, 4 срібних призери та 3 чемпіони). 

23. Відкритий кубок з волейболу серед чоловічих команд ветеранів «Володар кубку з волейболу 

літнього сезону 2021 року», присвячений 28-й річниці Незалежності України за підтримки 

депутатів обласної ради Володимира Ширми та Юрія Довгополого ( 1 місце). 

           Спортсмени селищної ради приймали також участь у змаганнях з пожежно-
прикладного спорту, змаганнях серед допризовної молоді, обласних спортивних іграх серед 
працівників освіти, футбольному фестивалі Житомирщини під девізом  «Даруймо радість 
дітям!», обласних змаганнях з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч», дитячій юнацькій 
футбольній лізі Житомирщини, обласних спортивних змаганнях серед голів сільських, 
селищних рад, голів і старост громади, обласній спартакіаді серед збірних команд органів 
місцевого самоврядування під девізом «Спорт об’єднує всіх в одну команду!» та інших. 
               Протягом звітного періоду проведено 37 селищних спортивно-масових заходів: 
відкритий волейбольний турнір Ємільчинської селищної ради на Кубок Перемоги, відкритий 
турнір з футболу Ємільчинської селищної ради з нагоди Дня пам’яті та примирення, турнір 
Ємільчинської селищної ради з настільного тенісу до Дня місцевого самоврядування, 
відкритий турнір з міні-футболу серед вуличних команд з нагоди Дня селища, змагання з 
шашок-64, присвячені пам’яті Героїв Небесної Сотні,  чемпіонат Ємільчинської селищної 
ради з волейболу, заходи до Дня рибалки, спортивно-масові заходи з нагоди Дня 
Незалежності України, Дня молоді та Дня Конституції України, Дня захисту дітей. 
               Проведено Спортивні ігри школярів Ємільчинської селищної ради 2019/20 
навчального року з усіх залікових видів спорту серед закладів загальної середньої  освіти І-
ІІІ та І-ІІ ступенів. Приймали участь у Спортивних іграх школярів Житомирщини 2020/21 
навчального року з легкої атлетики, міні-футболу, баскетболу, шашок, на яких неодноразово 
виборювали призові місця. В рейтинговій таблиці за підсумками проведення Спортивних 
ігор школярів Житомирщини 2019/20 навчального року Ємільчинська селищна рада посіла 
почесне 1 місце. 
         На проведення та участь у спортивних заходах за 2021 рік  використано 194 045 грн. 
коштів селищного бюджету. 

Підсумовуючи виконання програми економічного і соціального розвитку, слід 
зазначити, що завдяки виваженій та принциповій позиції керівництва громади, селищної 
ради її виконавчого комітету та відділів,  забезпечено стабільність на території громади по 
основним напрямкам забезпечення життєдіяльності населених пунктів громади та 
реалізовано максимально можливу кількість проектів програми економічного та соціального 
розвитку Ємільчинської територіальної громади в 2021 році. 

Основна причина невиконання запланованих проектів та заходів Програми – 
недостатність коштів. 
 
 
Начальник відділу економічного розвитку 
інвестицій, транспорту, комунальної власності 
селищної ради                                                                              Оксана СОЛЯННІКОВА   
 
 
 
 
 
 


	Управління об’єктами комунальної власності
	            Рішенням 24сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання від 19.06.2020р. №1748 затверджено  перелік об’єктів малої приватизації Ємільчинської селищної ради.
	          За весь період від дати прийняття рішення та висвітлення інформації на сайті селищної ради не надходило звернень від потенційних покупців нерухомого майна.
	          Водночас є проблемне питання малої приватизації (продажу) майна - це реєстрація нерухомого майна в єдиному державному реєстрі речових прав. З вищевказаного переліку ні один об’єкт не зареєстровано, а без документів на право власності неможливо провести аукціон з продажу нерухомого майна.




