
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Тринадцята сесія 

 

 VШ скликання 

22 червня 2022 року смт Ємільчине №__2179______ 
 

 

Про розроблення схеми санітарного 

очищення населених пунктів 

Ємільчинської селищної територіальної 

громади  

 

 

 

З метою впорядкування діяльності у сфері поводженні з побутовими відходами, 

забезпечення утримання населених пунктів територіальної громади в належному санітарному 

стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення, відповідно 

до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України 

«Про відходи», Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного 

очищення населених пунктів, затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 23.03.2017 № 

57 та зареєстрованого у Мінюсті України 14 квітня 2017 року за №505/30373, вимог ДБН Б.2.2-

6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» та на виконання 

розпорядження начальника Новоград-Волинської районної військової адміністрації від 

27.05.2022 №74 «Про стан поводження з відходами на території району» сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Розробити Схему санітарного очищення населених пунктів Ємільчинської селищної 

територіальної громади (далі – схема санітарного очищення). 

 

2. Визначити замовником розроблення схеми санітарного очищення виконавчий комітет 

Ємільчинської селищної ради. 

 

3. Схему санітарного очищення розробити на розрахунковий термін 20 років з визначенням 

першочергових (5 років) та довгострокових заходів. 

 

4. Заступнику селищного голови Володимиру ЄВТУХУ після розроблення схеми санітарного 

очищення забезпечити її погодження в установленому порядку та винести на затвердження. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та екології. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                  Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

13 сесія,  пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Ємільчинської 

селищної територіальної громади» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 




