
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Четверта сесія  VІІІ скликання 
 

"12"лютого 2021 р.   смт Ємільчине №_202____ 

 

 

Про роботу Комунального 

підприємства «Благоустрій» 

Ємільчинської селищної ради  

 

 

 

Заслухавши інформацію в.о. директора КП «Благоустрій» селищної ради Ірини ПЕТРУК 

про роботу підприємства протягом 2020 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з 

питань, соціально – економічного розвитку, промисловості, підприємництва житлово –

комунального господарства , селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Інформацію в.о. директора КП «Благоустрій» селищної ради Ірини ПЕТРУК про стан 

роботи підприємства взяти до відома. 

 

2. КП «Благоустрій» селищної ради (Ірина ПЕТРУК): 

2.1. Провести аналіз ефективності схеми розташування сміттєвих контейнерів для збирання 

твердих побутових відходів в смт Ємільчине та селі Руденька з метою розширення їх кількості, 

охоплення послугою, як найбільше споживачів, можливості їх своєчасного вивезення. 

2.2. Спільно з  старостами вивчити можливість та доцільність надання послуг із збирання та 

вивезення твердих побутових відходів в селах, насамперед для закладів освіти, торгівлі, 

громадського харчування. 

2.3.Надати селищній раді пропозиції щодо організації надання підприємством інших послуг, 

зокрема, у сфері благоустрою населених пунктів, догляду за зеленими насадженнями, 

поточного ремонту доріг, ремонту та догляду за вуличними водовідвідними мережами.   

 

3. Контроль за рішенням покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально – 

економічного розвитку, промисловості, підприємництва та житлово – комунального 

господарства. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

« Про роботу Комунального підприємства «Благоустрій» Ємільчинської селищної ради» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 

 

 


