
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
10.06.2022р.   смт.Ємільчине №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. 

 

 
 

  
Заслухавши інформацію першого заступника селищного голови Олександра Романюка,  

з метою належної підготовки закладів соціальної сфери та житлово-комунального 
господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022 - 2023 р., відповідно 
до пп.1; 5 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 
20, 21 Закону України «Про автомобільні дороги», Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», виконавчий комітет селищної ради 

  
ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію першого заступника селищного голови Олександра РОМАНЮКА  взяти до 
відома. 
 
2. Затвердити заходи щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального 
господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022 - 2023 р.     (Додаток 
1). 
 
3.  Утворити робочу групу для координації роботи зпідготовки об’єктів соціальної сфери та 
житлово-комунального господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 
2022 - 2023 р. та затвердити її склад (Додаток 2). 
 
4. Керівникам виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та закладів, що 
перебувають у сфері управління селищної ради, старостам: 
 
1)  Забезпечити виконання заходів щодо підготовки об’єктів соціальної сфери та житлово-
комунального господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022 - 2023 р. 
 
2) Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення. 
 



3) Забезпечити своєчасність та повноту розрахунків за спожиті енергоносії і житлово-
комунальні послуги. 
 
4)  Своєчасно провести процедури закупівлі палива та паливно-мастильних матаріалів. 
 
5) Забезпечити навчання кочегарів та відповідальних за котельне обладнання. 
 
6)  Роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду завершити до 01 жовтня 2022 року. 
  
7)  Інформувати виконавчий комітет селищної ради про стан підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період  щомісячно до 10 числа. 
 
5. Відділу з благоустрою селищної ради, КП «Водоканал» до 10 жовтня 2022 року 
забезпечити готовність техніки, матеріалів та працівників із виконання заходів із утримання  
доріг та вулиць комунальної власності.  
 
6. Головному спеціалісту з мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій селищної ради 
ПАВЛЕНКУ О.М. до 15 жовтня 2022 року розробити та подати на затвердження селищному 
голові порядок взаємодії підприємств, установ і організацій громади  та виконкому селищної 
ради на випадок погіршення погодних умов в осінньо-зимовий період на території громади. 
 
7. Відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної 
ради (СОЛЯННІКОВА О.В.) налагодити взаємне інформування між селищною радою та 
департаментом регіонального розвитку облдержадміністрації стосовно утримання місцевих 
доріг загального користування обласної комунальної власності. 
 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Олександра РОМАНЮКА. 
 
 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Додаток 1 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 10.06.2022р. №63 

 

по Ємільчинській селищній раді 
 
І. Житловий фонд 
 

Види   робіт Код рядка 
Одиниця  

виміру 

Завдання з 
підготовки 2022 

рік 

2 3 4 5 

Комплексна підготовка будинків до зими 
з видачею  паспортів  готовності -  всього 

1 Один. 19 

у тому числі які обслуговуються: 
   

 
1.Управителями* 

2 Один.   

2. ОСББ, ЖБК 3 Один. 19 

3.Відомчий житловий фонд, всього 5 Один.   

у тому числі:       

 - Міненерго 6 Один.   

 - Мінекономіки 7 Один.   

 - МОЗ 8 Один.   

 - МОН 9 Один.   

 - Міноборони 10 Один.   

 - Мінінфраструктури 11 Один.   

 - Інші 12 Один.   

Комплексна підготовка будинків з 
централізованим теплопостачанням і 
видачею  паспортів  готовності  

13 Один.   

Заповнення систем опалення  14 Один.   

Кількість будинків обладнанних ІТП  15 Один.   

Кількість будинків обладнанних даховими 
котельнями 

16   
  

Житловий фонд, який обслуговується 
управителями, у якому проводиться: 

      

 - ремонт покрівлі 17 Один.   
 - ремонт внутрішньобудинкових систем 
постачання теплової енергії  та гарячої 
води 

18 Один. 
  

ЗАХОДИ 
з комплексної підготовки об’єктів господарського комплексу 

області до роботи в осінньо-зимовий період 2022/23 року 



 - промивання  внутрішньобудинкових 
систем постачання теплової енергії   

19 Один. 
  

- ремонт (промивання) зовнішніх систем 
постачання теплової енергії та гарячої води 

20 Пог.м. 
  

 - ремонт систем  холодного 
водопостачання 

21 Один. 
  

 - ремонт внутрішньобудинкових систем 
електропостачання 

22 Один.   

 - ремонт опалювальних печей 23 Один.   

Підготовка об'єктів соціально-
культурного призначення - всього  

24 Один. 46 

у тому числі:    

 - дошкільні навчальні заклади 25 Один. 5 

 - заклади освіти 26 Один. 20 

 - заклади охорони здоров'я 27 Один. 6 

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

28 
Тис. 
грн. 

50,00 

 
П.Об’єкти теплопостачання 
 
№ 
з/п 

Види робіт Код 
рядка 

Одиниця 
виміру 

Всього в 
експлуатації 

Завдання з 
підготовки 

1 2 3 4 5 6 
Підготовка котелень – всього 1 одиниць 33 33 

у тому числі:     
1.1. Комунальні котельні місцевих 
рад (з врахуванням сільських та 
селищних котелень) 

2 одиниць 
33 33 

1.2. Відомчі котельні - всього 3 одиниць   
у тому числі:       

 - Міненерго 4 одиниць   

 - Мінекономіки 5 одиниць   

 - МОЗ 6 одиниць   

 - МОН 7 одиниць   

 - Міноборони 8 одиниць   

 - Мінінфраструктури 9 одиниць   

1 
 

 - Інші 10 одиниць   
Підлягають капітальному ремонту 
або реконструкції – всього  

11 одиниць 
Х  

у тому числі:       
2.1. Комунальні котельні місцевих 
рад 

12 одиниць 
Х  

2.2. Відомчі котельні  - всього  13 одиниць Х  
у тому числі:       

 - Міненерго 14 одиниць Х  

 - Мінекономіки 15 одиниць Х  

2 

 - МОЗ 16 одиниць Х  



 - МОН 17 одиниць Х  

 - Міноборони 18 одиниць Х  

 - Мінінфраструктури 19 одиниць Х  

 - Інші 20 одиниць Х  

Заміна котлів - всього 21 одиниць   
у тому числі:       

3.1. На комунальних котельнях 
місцевих рад  

22 одиниць 
  

3.2. На відомчих котельнях -всього 23 одиниць   
у тому числі:     

 - Міненерго 24 одиниць   

 - Мінекономіки 25 одиниць   

 - МОЗ 26 одиниць   

 - МОН 27 одиниць   

 - Міноборони 28 одиниць   

 - Мінінфраструктури 29 одиниць   

3 

 - Інші 30 одиниць   
4 Капітальний ремонт котлів кому-

нальних котелень місцевих рад  
31 одиниць 

  

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

32 
км 0,65 0,65 

у тому числі: 
 

  
  

5.1. Мережі комунальних котелень 
місцевих рад 

33 км 
0,65 0,65 

5.2. Мережі відомчих котелень – 
всього  

34 км 
  

у тому числі:       

 - Міненерго 35 км   

 - Мінекономіки 36 км   

 - МОЗ 37 км   

 - МОН 38 км   

 - Міноборони 39 км   

 - Мінінфраструктури 40 км   

5 

 - Інші 41 км   
Протяжність теплових  мереж, що 
підлягає заміні (у двотрубному 
обчисленні) – всього 

42 км 
Х  

у тому числі:       
6.1. Мережі комунальних котелень 
місцевих рад - всього 

43 км 
Х  

з них:       
- на попередньо тепло ізольовані 
ППУ 

44 км 
Х  

6.2. Мережі відомчих котелень 
всього 

45 км 
Х  

у тому числі:      

 - Міненерго 46 км Х  

 - Мінекономіки 47 км Х  

 - МОЗ 48 км Х  

 - МОН 49 км Х  

6 

 - Міноборони 50 км Х  



 - Мінінфраструктури 51 км Х  

 - Інші 52 км Х  
7 Підготовка центральних теплових 

пунктів місцевих рад 
53 одиниць   

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

54 тис. грн. 

Х 15 

1 Вугілля – всього 55 тонн Х 450 
у тому числі:      
1.1. На комунальних котельнях місцевих 
рад 

56 тонн Х 450 

 

1.2. На відомчих котельнях 57 тонн Х  
2 Рідке паливо – всього 58 тонн Х  

у тому числі:       
2.1. На комунальних котельнях місцевих 
рад 

59 тонн Х  

 

2.2. На відомчих котельнях 60 тонн Х  
 

 
 
ІІІ.Об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства 

 
Загальна кількість водопровідних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж   42 км 
Загальна кількість каналізаційних мереж  з врахуванням сільських, селищних та відомчих мереж   5,5   км     
Загальна кількість водопровідних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих      2 од.    
Загальна кількість каналізаційних насосних станцій з врахуванням сільських, селищних та відомчих       4 од.    
Загальна кількість водопровідних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих       1од.    
Загальна кількість каналізаційних  очисних споруд з врахуванням сільських, селищних та відомчих       1 од 
Загальна кількість водозаборів з поверхневих джерел з врахуванням сільських, селищних та відомчих 
водозаборів  0 од.    
Загальна кількість свердловин  з врахуванням сільських, селищних та відомчих  свердловин         2 од. 

 

№ з/п Види робіт 
Код 

рядка 
Одиниця 
виміру 

Завданн
я з 

підгото-
вки 

1 2 3 4 5 
Підготовка водопровідно-каналізаційної 

мережі 
   

Ремонт або заміна водопровідних мереж, всього 1 км 0,1 

1 

у тому числі:    
 комунальних мереж 2 км 0,1 
 відомчих  мереж 3 км  
 Ремонт або заміна каналізаційних мереж, всього 4 км  
 у тому числі:    
 комунальних мереж 5 км  
 відомчих  мереж 6 км  
2 Підготовка споруд та обладнання    
 Водопровідних насосних станцій /ВНС/, всього 7 одиниць 2 
 у тому числі:    
 комунальних ВНС 8 одиниць 2 
 відомчих  ВНС 9 одиниць  
 Каналізаційних насосних станцій /КНС/, всього 10 одиниць 4 
 у тому числі:    



 комунальних КНС 11 одиниць 4 
 відомчих  КНС 12 одиниць  
 Водопровідних  очисних споруд /ВОС/, всього 13 одиниць 2 
 у тому числі:    
 комунальних ВОС 14 одиниць 2 
 відомчих  ВОС 15 одиниць  
 Каналізаційних  очисних споруд /КОС/, всього 16 одиниць 1 
 у тому числі:    
 комунальних КОС 17 одиниць 1 
 відомчих  КОС 18 одиниць  
 Водозаборів з поверхневих джерел, всього 19 одиниць  
 у тому числі:    
 комунальних водозаборів 20 одиниць  
 відомчих  водозаборів 21 одиниць  
 У тому числі:    
 Свердловин,  всього 22 одиниць 2 
 у тому числі:    
 комунальних свердловин 23 одиниць 2 
 відомчих  свердловин 24 одиниць  
3 Загальні обсяги коштів на виконання 

підготовчих та ремонтних робіт 
водопостачання  та водовідведення місцевих 
рад (за рахунок всіх джерел фінансування) 

25 тис. грн. 

75 

 
 
 IV.Дорожньо-мостове господарств 

 
 
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 

 
 
 

 
 

Капітальний та 
поточний ремонт 

вулиць і доріг 

Підготовка 
спеціалізованої  

техніки 

Залучення 
додаткової 
спецтехнік

и у 
сторонніх 
організаці

ях за 
укладеним

и 
договорам

и 

Підготовка шанцевих 
механізмів (у т.ч. лопат 
для прибирання снігу 

добровільними 
формуваннями з 

ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації) 

Заготівля 
посипочного  
матеріалу та  

реагентів 

Кількість 
Обсяг 

фінансу-
вання  

 
Кількість 

Обсяг 
фінансу-

вання  
Кількість Кількість 

Обсяг 
фінансування  

Кількість 
Обсяг 

фінансу-
вання  

тис.м² тис.грн. од. тис.грн. од. тис. од. тис.грн. тис.т тис.грн. 

7 1500,00 6 50,0 5 0,05  3,0 0,8 50,0  



 Додаток 2 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
10.06.2022р. №63 

 
 

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

житлово-комунального господарства селищної ради до роботи в осінньо-зимовий 
період  2022 - 2023 р. 

 
Романюк  
Олександр Романович 

 - перший заступник селищного голови, керівник 
групи 

 
Павленко 
Олександр Миколайович 

  
- головний спеціаліст апарату селищної ради, 
секретар групи 

 
Члени робочої групи: 

 

  

 
Брановицька 
Наталія Іванівна 

 - 
 директор КНП «Ємільчинська лікарня» 

 
Дідус 
Сергій Якович 

  
- директор КП «Водоканал» 

 
Жека  
Сергій Леонідович 

  
- начальник відділу освіти, молоді та спорту 
селищної ради 

 
Жилюк  
Людмила Григорівна 
 

  
- начальник відділу культури і туризму селищної 
ради 

 
Петрук  
Ірина Валеріївна 

  
- директор КП «Благоустрій» 

 
Соляннікова 
Оксана Василівна 

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

 
Ярошук  
Альона Григорівна 
 

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

 
 
 
     
Перший заступник 
селищного голови 

 
Олександр РОМАНЮК 
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