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ВИРІШИЛА: 

  

1.Звіт голови Ємільчинської селищної ради за 2020 рік взяти  до відома. 
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РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесії Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

 

«Про   звіт   голови   селищної ради   за 2020 рік » 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 
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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. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П.. відсутній 

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 
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  Додаток 

до рішення  5 сесії Ємільчинської селищної 

ради VІІІ скликання  від 16 квітня 2021р.    

№282 

 

Шановні депутати,  керівники , присутні! 

    Щороку зустрічаюся із вами у районному Будинку культури і розповідаю вам про 

виконані завдання за минулий рік та плани на розвиток громади. Цього року у зв’язку із 

карантинними заходами звітую для вас на  сесії селищної ради. 

    Перш за все висловлюю вам свою вдячність за розуміння та підтримку, співпрацю у різних 

сферах діяльності. 

    Протягом 2020 року нам довелося працювати в напруженому ритмі, враховуючи непросту 

фінансово-економічну ситуацію.   

    Ми працюємо відкрито, реально показуємо результати своєї діяльності. Про це дозвольте 

зупинитися детальніше у Звіті роботи за 2020 рік. 

1. Робота ради та виконкому 

Підготовлено та проведено 9 сесій селищної ради, в ході яких розглянуто 708 питань 

та прийнято рішень: 

 - 55 рішень з питань комунальної власності; 

 - 34 рішення стосовно бюджету; 

 - 542 рішення з врегулювання земельних відносин; 

            - 12 рішень з питань соціального спрямування; 

  - 24 рішення організаційного характеру; 

  - 15 рішень гуманітарного напрямку; 

  - 26 затверджено галузевих та різнопрофільних програм 

Робота в постійних комісіях: 

За участі депутатів  проведено 27 засідань, в ході яких розглянуто  164 питання. 

 

Проведено 15 засідань виконкому. Розглянуто 173 питання. 

 

Основна увага приділялась: 

 

- захисту прав дітей, сімей, що потрапили в складні життєві обставини, людей з обмеженими 

можливостями - 48; 

- роботи комунальних підприємств, благоустрою - 11; 

- планування та виконання бюджету   - 6; 

- роботи установ бюджетних галузей - освіти 2; культури 1. 

Розглянуто 7 проєктів програм, які в подальшому були винесені на розгляд сесії. 

 



     Ємільчинською селищною радою здійснюються заходи щодо всебічного, 

неупередженого та кваліфікованого розгляду питань, які порушуються громадянами. 

        За 2020 рік від громадян до Ємільчинської селищної ради надійшло 8041 письмових 

звернень, з них від жителів смт Ємільчине – 1403;  

         Найчастіше звернення громадян надходило з таких питань: 

- 1188 - соціальних питань; 

- 4301 - благоустрій і земельні відносини; 

- 28     - комунальних питань; 

- 46     - колективних питань. 

         Також: 

- надійшло поштою – 18 звернень; 

- через органи виконавчої влади - 21; 

- засобами електронного та телефонного зв’язку – 13;  

Інших – 2426. 

         Доводжу до вашого відома, що на звернення громадян видано 17672 довідки. 

  

Найбільше по Ємільчинській селищній раді – 4474 довідки. 

Кулішівському старостинському окрузі – 1299. 

Підлубівському старостинському окрузі – 1294. 

Середівському старостинському окрузі – 1080. 

 

Матеріальну допомогу на звернення громадян отримали: 

 

  - 126 чоловік на суму – 121 тис.200 грн. 

  - 6 учасників АТО на суму 10 тис.773 грн, 23 коп. 

 

  Також на звернення громадян видано 520 актів обстеження матеріально-побутових умов 

сім’ї, з них по смт Ємільчине – 151. 

 

Земельні ресурси 

За 2020 рік прийнято 612 рішень стосовно надання дозволу та затвердження документацій із 

землеустрою. 

Надано дозвіл, розроблено та затверджено технічні документації з нормативної грошової 

оцінки земель в межах населених пунктів Степанівського старостинського округу (с. 

Степанівка, с. Ганнівка, с.Королівка, с.Лебідь). 

Розроблено та затверджено «Положення про громадські пасовища». Проведено 

інвентаризацію земель запасу та з врахуванням пропозицій старос сформовано перелік 

земельних ділянок, призначених для створення громадських випасів на території 

Ємільчинської селищної ради. 

Розроблено та затверджено «Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати 

за земельні ділянки на території Ємільчинської селищної ради на 2021 рік. 

На підставі проведеної інвентаризації земель запасу та з урахуванням плану перспективного 

розвитку Ємільчинської селищної ради, прийнято рішення про затвердження «Переліку 

земельних ділянок, призначених для  продажу права оренди на них на земельних торгах у 

формі аукціону окремими лотами» на 111 земельних ділянках загальною площею 2016,6904 

га. 



Власникам об’єктів нерухомого майна, шляхом викупу, продано 2 (дві) земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі) загальною площею 0,0925га на суму 85000,0 грн, а саме: в смт Ємільчине площа 

0,0294га - за 50 000,0 грн, в с. Підлуби 0,0631 га - за 35 000 грн. 

   На земельні торги у формі аукціону було виставлено 11 ділянок сільськогосподарського 

призначення із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (землі запасу), із 

них по трьох ділянках торги не відбулися у зв’язку із проходженням обов’язкової державної 

експертизи землевпорядної документації. 

Продано право оренди терміном на 7 років на 8 ділянок загальною площею 122,1613 га на 

суму 150 851,31 грн в рік.  

Протягом 2020 року укладено 604 договори з них: 431 -  на землі сільськогосподарського 

призначення (невитребувані земельні частки (паї) та управління спадщиною на земельні 

частки (паї), 173 - на землі несільськогосподарського призначення. Річна плата на такі 

земельні ділянки становить 12% від нормативно-грошової оцінки. 

В кінці 2020 року із державної у комунальну власність Ємільчинської селищної ради 

прийнято 111 земельних ділянок сільськогосподарського призначення на загальну площу 

1117,2981 га. 

 

         БЮДЖЕТ - 2020                             

За 2020 рік селищним бюджетом отримано всіх доходів в сумі   151 043 573 грн, у 

тому числі по загальному фонду – 149 420 641 грн та по спеціальному фонду – 1 622 932 грн. 

(додаток 1). 

 

            До загального фонду селищного бюджету надійшло власних надходжень у сумі 

63 122 952   грн (додаток 2), що в порівнянні 2019 роком більше на 3 105 981 грн. (додаток 

3). 

 

 Джерелами власних доходів загального фонду селищного бюджету є: 

- податок на доходи фізичних осіб - 37 705 298 грн;  

- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 170 грн. 

- рентна плата за використання природних ресурсів – 2 525 549 грн; 

- акцизний податок   – 2 791 965 грн;    

 - місцеві податки і збори –19 377 539 грн;  

- неподаткові та інші надходження – 722 431 грн. 

 

Впродовж 2020 року   до загального фонду селищного бюджету надійшло 

міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 86 297 690 грн. в тому числі: 

 

11 748 600 грн -     базової дотації;   

3 192 782 грн – дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету;  

56 455 100   грн -   освітньої субвенції з державного бюджету;  

3 590 800 грн -      медичної субвенції з державного бюджету; 

1 050 537 грн -субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;  



3 998 241 грн –   субвенції з місцевого бюджету 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 за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету; 

885 681 грн - субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти 

за рахунок коштів освітньої субвенції; 

1 022 000 грн - субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду;  

144 418 грн - субвенції на надання державної підтримки особам із особливими освітніми 

потребами;  

1 109 843 грн – субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету;  

8 450 грн - субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного періоду;  

1 680 459 грн - субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету;  

1 410 779 грн - інші субвенції.   

 

До спеціального фонду селищного бюджету у 2020 році надійшло 1 622 932 грн. в тому 

числі: 

- екологічний податок в сумі - 20 276 грн,  

- інші неподаткові надходження – 36 504 грн, 

-  власні надходження бюджетних установ -1 053 433 грн,  

- кошти від продажу землі – 76 027 грн,  

- офіційні трансферти – 372 212 грн, 

- цільові фонди – 64 480 грн.  

 

Протягом   2020 року проведено видатків на суму   148 765 415 грн, у тому числі по 

загальному фонду – 135 907 304 грн та по спеціальному фонду – 12 858 111 грн. 

 

В структурі видатків в розрізі галузей (додаток 4).:   

- видатки на державне управління становили 19 226 628 грн, або 12,9% від загальної суми;  

- видатки на освіту –  95 799 201 грн, або   64,4%; 

- видатки на охорону здоров’я – 697 908 грн., або 0,5%; 

- видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 4 169 399 грн, або 2,8%  

- видатки на культуру і мистецтво – 4 834 230 грн, або 3,2%;  

- видатки на фізичну культуру і спорт – 2 764 861 грн, або 1,9%;  

- видатки на житлово-комунальне господарство – 9 415 244 грн, або 6,3%; 

- видатки на економічну діяльність (в т.ч. ремонт доріг) – 1 650 766 грн, або 1,1%; 

- інша діяльність (природоохоронні заходи) – 465 598 грн., або 0,3%. 

- міжбюджетні трансферти – 9 741 580 грн, або 6,6%.  

 

Аналізуючи виконання селищного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, 

необхідно, перш за все, зазначити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями (додаток 5). На дану мету спрямовано 111 523 268 грн, або 75,0% 

від загальної суми видатків.  

На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату 

комунальних послуг спрямовано 3 613 177 грн, або 2,4%. 



Капітальних видатків проведено на суму 5 434 392 грн., або 3,6% від загальної суми 

видатків. 

 

        За кошти місцевого бюджету громади проведено роботи та реалізовано наступні 

проєкти: 

 

Вуличне освітлення 

 

        Протягом 2020 року почали реалізацію 2 проєкти по вуличному освітленню, які будуть 

завершені цього року: 

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення вул. Марини Мариніної, вул. Лесі 

Українки, вул. Зелена, вул. Лісова в смт. Ємільчине, використано 70,9 тис. грн,(заплановано 

на  2021 рік – 80,0 тис. грн.); 

- будівництво мереж вуличного освітлення в смт Ємільчине по вул. Соборній, використано 

29,5 тис. грн. 

        Виконувалися роботи по ремонту вуличного освітлення в селах громади. 

        На даний час є 5 проектів по капітальному ремонту вуличного освітлення, вартість усіх 

1615,7 тис. грн.: 

- вул. Весняна, Дружби в смт Ємільчине - 147,5 тис. грн. 

- в с. Березники - 409,6 тис. грн.  

- в с. Непізнаничі - 279,6 тис. грн.  

- вул. Молодіжна в с. Тайки - 103,4 тис.грн.  

- в с. Мала Глумча - 675,6 тис.грн.  

        Отримані технічні умови на розроблення проектів по освітленню сіл Садки, Сергіївка, 

Мокляки, Нараївка. 

         За 2020 рік за електропостачання та вуличне освітлення оплочено послуги з постачання 

електричної енергії на загальну суму 664,2 тис. грн. (в т. ч. вуличне освітлення 530,3 тис. 

грн.). 

 

Будівництво 

 

Протягом 2020 року проведені будівельні роботи на таких об’єктах: 

-  ремонт кабінетів ЦНАП Ємільчинської селищної ради, 118,0 тис. грн.; 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету проведено роботи з поліпшення технічного стану 

та благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине на суму 290,9 тис. грн.  

- оплочено сертифікат про завершення будівництва плавального басейну на суму 9,7 тис. 

грн.; 

- за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій було проведено капітальний ремонт 

Степанівського ЗЗСО для розміщення закладу дошкільної освіти на загальну вартість 1 058,2 

тис. грн.  

 

 

Ремонт та утримання доріг та вулиць 

 

Протягом 2020 року виконані такі роботи по дорогах: 

- поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Шевченка в смт Ємільчине, 199,8 тис. грн.; 

- поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Мічуріна в смт Ємільчине, 49,4 тис. грн.; 

- поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Ватутіна в смт Ємільчине, 49,3 тис. грн.; 

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна в смт Ємільчине, 19,5 тис. грн.; 

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Козацька в смт Ємільчине, 81,7 тис. грн.; 

- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна в смт Ємільчине, 20,1 тис. грн.; 



- капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в смт Ємільчине, 414,5 тис. 

грн.; 

- поточний ремонт дороги від смт Ємільчине до с. Медведове протяжністю 11 км, 49,8 тис. 

грн.; 

- встановлені обмежувачі швидкості (вулиці Садова, Ватутіна, Лісова на суму 66,3 тис. грн.); 

- нанесено дорожня розмітка на суму 89,9 тис. грн.  

Крім того: 

- виготовлено проектну документацію на ремонт дорожнього покриття (вул. Шевченка, вул. 

Мічуріна, вул. Незалежності) – 112,3 тис. грн.; 

- придбано дорожні знаки, обмежувачі швидкості, фарба для розмітки дорожнього покриття 

– 106,0 тис. грн. 

- проводились роботи по грейдеруванню вулиць та доріг громади. 

 

Благоустрій 

 

           Основні роботи з благоустрою виконуються працівниками відділу з благоустрою 

селищної ради. Штатна кількість – 46 працівників. Фактична кількість – 26 працівників. 

           Протягом 2020 року на заходи з благоустрою було витрачено 5033,5 тис. грн., а саме: 

- оплата праці - 2 872,3 тис. грн. 

- придбання матеріалів та інструментів – 720,6 тис. грн. (в т.ч. напівпричіп тракторний - 39 

тис. грн., автобусні зупинки (с. Королівка, с. Непізнаничі - 69,5 тис. грн.);   

- оплата послуг – 313,4 тис. грн. 

- оплата комунальних послуг – 536,8 тис. грн. 

- виготовлені проектно - кошторисна документація (вишукувальні роботи, коригування – 

освітлення вул. Соборна, освітлення вул. Лесі Українки, освітлення с. Непізнаничі, 

освітлення с. Тайки, капітальний ремонт тротуарних доріжок парку с. Андрієвичі та с. 

Підлуби, капітальний ремонт резервуарів чистої води, гуртожиток) – 239,7 тис.грн.  

- утримання сміттєзвалища – 168,7 тис. грн. 

 

 

Житлово-комунальне господарство 

 

Протягом 2020 року надавалася фінансова допомога комунальним підприємствам  

громади в сумі 532,7 тис. грн., в тому числі: 

КП «Благоустрій» 244,0 тис. грн. 

З них: 89,9 тис. грн.-  заробітна плата з нарахуваннями,  

           14,1 тис. грн.- придбання плит, фарби,   

           40,00 тис. грн. - придбання пального, 

         100,00 тис. грн. - придбання баків для сміття. 

КП «Водоканал» 279,7 тис. грн. 

З них: 53,3 тис. грн.- заробітна плата з нарахуваннями, 

            26,9 тис. грн. придбання запчастин, 

            41,9 тис. грн.- гідродинамічна очистка каналізаційної мережі, 

           122,6 тис. грн. придбання насосів, 

            35,0 тис. грн.-  придбання муфт. 

 

   Також селищною радою освоєно кошти державної субвенції на забезпечення житлом 

дітей-сиріт в сумі 3 998,2 тис. грн.;   

виділено кошти місцевого бюджету на матеріальне заохочення осіб, що нагороджені 

грамотами селищної ради в сумі 38,5 тис. грн.; 



виплачено матеріальної допомоги фізичним особам, що проживають на території громади, на 

суму 127,9 тис. грн.; 

придбано продуктові набори для осіб з інвалідністю на суму 54,5 тис. грн. та проведено інші 

видатки. 

 

ОСВІТА 

              На галузь освіти у 2020 році використано кошти за такими напрямами: 

 - 14 800 грн. – дератизація в приміщеннях ЗДО та ЗЗСО; 

 - 26 850 грн. – проведення лабораторних досліджень харчових продуктів; 

 - 13 980 грн. – придбання телевізора для Середівського ЗЗСО; 

 - 3 700 грн.   – придбання холодильника для ЗДО №1; 

 - 7 260 грн.   –  придбання електричних термометрів для ЗДО та ЗЗСО; 

 - 12 000 грн. –  проведення технічного контролю автобусів; 

 - 96 570 грн. –  придбання господарських та будівельних товарів для поточного      

                           ремонту ЗДО; 

- 100 000 грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт        корпусу 

№2 Ємільчинського ЗЗСО№1; 

26 759 грн. -      виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт    

приміщення Степанівського ЗЗСО (для Степанівського ЗДО); 

-180 000 грн.–    придбання автозапчастин для автобусів; 

-365 350 грн. –   придбання дезинфікуючих засобів та господарських товарів  

                            для ЗДО;  

                       

- 12 555 грн.     - страхування водіїв та автобусів; 

- 26 000 грн.     - придбання електролічильників; 

- 3 827 грн.       -  виготовлення документів про освіту; 

- 1 806 724 грн. - харчування 1-4 класів та пільгових категорій; 

- 560 441 грн.   -  харчування в ЗДО за рахунок загального фонду та 324225 грн  

                              за рахунок спеціального фонду; 

 - 27 000 грн.    -  виготовлення проектно-кошторисної документації на земельні      

                             на земельні ділянки ЗДО;  

 - 4 732 грн.      - поточний ремонт віконного прорізу Березниківського ЗЗСО; 

 -7 135 грн.      -  поточний ремонт дверного прорізу Горбівської філії; 

 -13 404 грн.    – поточний ремонт даху Ємільчинської гімназії; 

 -811 627 грн.   – придбання паливно-мастильних матеріалів для автобусів; 

 -245 318 грн. –  придбання дидактичних матеріалів за рахунок субвенції на   

                            забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої  

                            освіти «Нова українська школа»  

 -410 940 грн. –   придбання комп’ютерного обладнання (ноутбуків та принтерів) 

                            за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та 

                            доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;    

- 261 888 грн. –   придбання меблів за рахунок субвенції на забезпечення якісної,           

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова  

                             українська школа;                                                                                                      

- 218 520 грн. –   кошти селищного бюджету на придбання меблів;  

-1 058 262 грн. - виконані роботи по капремонту приміщення Степанівського  

                             ЗЗСО (для Степанівського ЗДО; 

 -100 000 грн.-    придбано меблі для ЗДО № 3 за рахунок коштів обласного  

                             бюджету; 

 - 150 000 грн. – проведені поточні ремонти в Адрієвицькому ЗЗСО; 



 - 900 000 грн. – придбання кухонного обладнання для опорного Ємільчинського 

                             ЗЗСО №1 за рахунок залишків освітньої субвенції, які  

                             утворилися станом на 01.01.2020 року та 114 945грн. – кошти        

                             селищного бюджету (співфінансування); 

 - 298 368 грн. – капремонт котельні Ємільчинського ЗЗСО №1; 

- 40 000 грн. –     улаштування огорожі Кулішівського ЗЗСО; 

- 24 049 грн. –    придбання товарів для учнів з освітніми потребами за рахунок субвенції та 

64 450 грн. – придбання обладнання; 

104 687 грн. – реконструкція системи газопостачання будівлі Ємільчинської вечірньої 

(змінної) школи; 

149 181 грн. –  поточний ремонт димовідведення котельні Ємільчинського ЗЗСО №1; 

12 705 грн.    – поточний ремонт димовідведення ЗДО «Сонечко» №2; 

16 740 грн.   -   виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт покрівлі ЗДО 

№3 «Веселка»; 

11 590 грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт покрівлі ЗДО 

№ 2 «Сонечко»; 

47 369 грн. – поточний ремонт теплотраси Хутір-Мокляківського ЗЗСО; 

79 813грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації (термосанація Середівського 

ЗЗСО). 

Всі заклади освіти отримали нові меблі за програмою «Нова українська школа» 

(одномісні учнівські столи та стільці, забезпеченість – 100%). Закуплено 8 дошок шкільних 

для 1 класів (29,8 тис. грн.), 4 стінки та' 4 столи (59,3 тис. грн.); з державної субвенції було 

закуплено 18 (вісімнадцять) комплектів комп’ютерного обладнання на суму 410,9 грн. для 

закладів освіти Ємільчинської ОТГ. Отримано нові підручники для учнів 3-х - 7-х класів 

закладів освіти Ємільчинської селищної ради, в кількості 2145. 

 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 для 

Нової української школи. Отримано ігрові набори LEGO. 

Для вихованців ЗДО організовано безперебійне гаряче харчування. 

До місця навчання 385 учнів підвозяться одинадцятьма шкільними автобусами. 

Організованим підвезенням до місця навчання було охоплено 100% учнів від потреби.  

            З метою підвищення ефективності заходів щодо розвитку освітньої галузі в 

Ємільчинській ОТГ, рішенням сесії Ємільчинської селищної ради № 1692 від 20 травня 2020 

року ліквідовано комунальну установу «Непізнаницький заклад загальної середньої освіти І-

ІІ ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області», комунальну установу 

«Сергіївський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області», комунальну установу «Великоглумчанська початкова школа 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області» та реорганізовано комунальну 

установу «Сербівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області» та комунальну установу «Тайківський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської 

області». 

           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 16.10.2020 №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. 

              У рамках позашкільної освіти при навчальних закладах Ємільчинської селищної 

ради у 2020/21 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 293 вихованці. На базі ДЮСШ функціонує 5 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. 

               У березні 2020 року на базі Ємільчинської ДЮСШ запрацював плавальний басейн, 

який відвідують жителі громади. У басейні працює інструктор з плавання та тренер-

викладач, який проводить навчальні заняття з вихованцями ДЮСШ. 

              Протягом 2020 року проходили змагання серед дітей, юнаків, молоді та ветеранів з 

різних видів спорту. Це дало певні здобутки у спортивно-масовій та оздоровчій роботі в 

Ємільчинській об`єднаній територіальній громаді.  

              Спортсмени Ємільчинської селищної ради у 2020 році прийняли участь у ряді 

змагань селищного, обласного та всеукраїнського рівнів: 

1.Чемпіонат Ємільчинської селищної ради з волейболу серед збірних команд Ємільчинщини. 

2.Чемпіонат Житомирської області з легкої атлетики серед дорослих та юнаків. 

3.Спортивні змагання з волейболу серед працівників освіти у залік Спартакіади працівників 

освіти. 

4.Селищні змагання з шашок - 64, присвячені пам’яті Героїв Небесної Сотні.  

5.Кубок області з волейболу серед чоловічих команд сезону 2020 року. 

6.Обласні зональні змагання з волейболу серед чоловічих команд на Кубок пам’яті Зорі А.Є. 

7.Чемпіонат Житомирської області з шашок-64 серед молоді, кадетів, юних надій. 

8.Чемпіонат Житомирської області з армспорту серед юнаків та дівчат. 

9.Чемпіонат України з шашок-64серед молоді у м. Вінниця. 

10.Чемпіонат Житомирської області з волейболу пляжного серед чоловічих команд сезону 

2020 року. 

11.Обласні спортивні територіальні змагання команд сільських, селищних об’єднаних 

територіальних громад. 

12.Відкритий турнір з міні-футболу серед юнаків з нагоди Олімпійського тижня. 

13.Легкоатлетичний забіг «Шаною воїнів біжу за Героїв України». 

14.Воєнізована естафета з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника України. 

15.Дитячо-юнацька футбольна ліга Житомирської області сезону 2020/2021 років серед 

юнаків. 

16.Всеукраїнські змагання «Краща спортивна громада» сільських, селищних об’єднаних 

територіальних громад у м. Ворохта. 

           Проведено Спортивні ігри школярів Ємільчинської селищної ради 2019/20 

навчального року серед закладів загальної середньої освіти І-ІІІ та І-ІІ ступенів з таких 

залікових видів спорту: волейбол, баскетбол, футбол, футзал, шашки, шахи, теніс настільний, 

легка атлетика та розпочато Спортивні ігри школярів Ємільчинської селищної ради 2020/21 

навчального року. Приймали участь у Гімназіаді Житомирщини 2019/20 навчального року з 

легкоатлетичної естафети, легкоатлетичного кросу, футзалу, баскетболу, волейболу, тенісу 

настільного, шахів, COOLGAMES, на яких неодноразово виборювали призові місця. В 

рейтинговій таблиці за підсумками проведення Гімназіади Житомирщини 2019/20 

навчального року Ємільчинська селищна рада стала чемпіоном, посівши почесне І місце. 



            На проведення та участь у спортивних заходах у 2020 році використано 9310 грн. 

коштів селищного бюджету та 20000 грн. позабюджетних коштів. 

КУ «Територіальний центр соціального обслуговування» Ємільчинської селищної ради 

         Згідно кошторису на 2020 рік затверджено фінансування в сумі – 3877 693,89 грн, де: 

- по загальному фонду бюджету селищної ради -  2810533,00 грн.; 

- субвенція районного бюджету на з\п соцробітникам - 899092,00 грн.;                      

- по спеціальному фонду бюджету (надходження від плати за соціальні послуги) та 

благодійні кошти – 168068,89 грн.                  

 Штатна чисельність працівників була затверджена у кількості 45,5 одиниць. Фактично  

працювало 53 особи, з них 45 -  соціальні робітники. 

          На кінець 2020 року кількість соціальних робітників в колективі зменшилась на 8,25 

штатних одиниць, це 11 соціальних робітників, у зв’язку із змінами в адміністративно-

територіальному устрої Ємільчинської селищної ради. 

          Територіальним центром соціального обслуговування на території громади за 2020 рік 

виявлено 514 осіб, які перебувають у СЖО та надано обслуговування 493 особам, що складає 

96% від потреби. 

          У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

функціонують такі   структурні підрозділи: 

- відділення по догляду вдома; 

- відділення натуральної допомоги; 

- відділ соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. 

 

Відділення соціальної допомоги вдома 

За 2020 рік відділенням соціальної допомоги вдома виявлено 230 одиноких осіб.  28 

соціальних робітників обслуговують 213 осіб, яким надано 62349 соціальних послуг.  

Соціальні послуги надаються громадянам, які не здатні до самообслуговування у 

зв'язку з частковою втратою рухової активності, які потребують сторонньої допомоги, 

надання соціальних послуг в домашніх умовах на підставі даних карти індивідуальних 

потреб у соціальному обслуговуванні (надані соціальних послуг), договору про 

обслуговування та медичного висновку. 

У цьому структурному підрозділі працює: завідувач відділенням, фахівець з 

соціальної роботи, 28 соціальних робітників, водій. Працівники відділення надають 

соціальну послугу з догляду вдома згідно з умовами договору, затвердженими графіком 

роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги, контролюють їх якість, 

визначають додаткові потреби, вживають заходів для їх задоволення. 

 Соціальні послуги надаються громадянам селищної ради, які проживають на території 

19 старостинських округах та 1 селищної ради (24 населені пункти). 

  На обслуговування до територіального центру в 2020 році зараховано 34 особи, знято 

з обслуговування 36 осіб. 

В середньому, навантаження на одного соціального робітника становить 10 осіб. 

         На 0,5 посадового окладу – 5-6 осіб; 

         На 0,75 посадового окладу – 7-9 осіб; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP151093.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP151093.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP151093.html


         На 1 посадовий оклад – 11-12 осіб. 

      Відділенням соціальної допомоги вдома здійснюється обслуговування громадян 

похилого віку, інвалідів, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату 

відповідно до тарифів на платні соціальні послуги. За 2020 рік відділенням соціальної 

допомоги вдома охоплено обслуговуванням 72 особи, які обслуговуються на платній основі. 

Отримано коштів за надання даних соціальних послуг на суму 79820,81 грн. 

23 соціальних робітники забезпечені транспортними засобами -  велосипедами. В 

2020 році за кошти Ємільчинської селищної ради було закуплено 2 велосипеди, 2 - за кошти 

районної субвенції, 1 – благодійна допомога. Традиційно, в кінці року всі соціальні 

робітники забезпечуються спецодягом, сумками. 

          Протягом звітного року здійснено 53 виїзди з метою проведення внутрішнього 

оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги -  догляду вдома, 

вимогам Державного стандарту. За результатами оцінювання складено 67 актів, відповідно 

до яких вжито заходи щодо усунення виявлених недоліків. 

У відділенні соціальної допомоги вдома функціонує пункт прокату технічних та 

інших засобів реабілітації. Засобами реабілітації на даний час користуються 33 особи 

похилого віку, проживаючих на території селищної ради. 

          Відділенням постійно залучаються спеціалісти держаних органів та установ 

(Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Ємільчинського 

відділення управління Пенсійного фонду України, Ємільчинської районної служби 

зайнятості, Бюро безоплатної правової допомоги та ін.).   Метою даних заходів є 

забезпечення осіб, що обслуговуються відділенням в отриманні інших соціальних послуг і 

консультацій фахівців відповідно до виявлених потреб. 

          Видатки по фінансуванню відділення соціальної допомоги вдома та відділення 

натуральної допомоги із загального бюджету територіальної громади:  2582462,18 грн. 

      -  Заробітна плата                                             1983114,00 грн; 

- Нарахування                                                510301,93   грн; 

- Відрядні                                                       600,00         грн; 

- Водопостачання                                          447,09         грн; 

- Електроенергія                                            7626,00       грн; 

- Газ                                                                 24076,24     грн; 

- Сміття                                                           306,92        грн; 

- Матеріали та обладнання                           38290,00    грн 

(ПММ – 500л -11057,00 грн., запчастини (машина, пилка, коса – 1605,00 грн., АКБ до 

машини – 2180,00 грн., безперебійник, масляний радіатор – 2815,00 грн., картридж – 445,00 

грн., драбина – 2250,00 грн., канцелярські принадлежності., бланки, папір – 7138,60 грн., 

флешка – 299,90 грн., передплата – 1230,30 грн., велосипеди -2 шт. 5304,00 грн., продуктові 

набори – 161 шт.- 24 999,80 грн.); 

 

 

 

- Оплата послуг                                         17700,00 грн; 

(інтернет зв’язок Ведекон, Укртелеком -8452,75 грн., монтаж\демонтаж газового лічильника 

– 684,16 грн., статті в газету – 469,98 грн., ремонт ПК – 5708,11 грн., заправка картриджів – 

485,00 грн., МЕДОК – 1900,00грн.). 

 

          Видатки по фінансуванню відділення соціальної допомоги вдома та відділення 

натуральної допомоги із районного бюджету (субвенція): 899092,00 грн. 

- Зарплата                         699967,00 грн.; 

- Нарахування                  189125,00 грн.; 



- ПММ                200 л.         4200,00 грн.; 

- Велосипеди      2 шт.         5800,00 грн.; 

 

Відділення натуральної допомоги: 

   Відділення натуральної допомоги територіального центру здійснює обслуговування 

малозабезпечених громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов 

потребують натуральної допомоги (рубання та складання дров, полагодження парканів, 

дрібний ремонт будівель та грубок, роботи на присадибних ділянках, доставка обідів, 

послуги перукаря).  

За 2020 рік охоплено обслуговуванням 227 підопічних, яким надано 1868 послуг.            

         При відділенні надання адресної натуральної та грошової допомоги працює перукарня. 

За 2020 рік надано послуг 1452 громадянам на суму 50306,00 грн, 186 осіб обслуговувались 

безкоштовно. 

         Основним завданням даного відділення є співпраця з підприємствами та організаціями 

всіх форм власності, з релігійними конфесіями з питань матеріальної та натуральної 

допомоги. Налагоджена співпраця з благодійною організацією «Хлібний дім» та приватними 

підприємцями громади.  

         Від благодійного фонду «Хлібний дім» гарячим харчуванням щоденно охоплено 20 

підопічних на безоплатній основі, які обслуговуються територіальним центром з доставкою 

додому - 18 особам.  За 2020 рік на харчування було виділено 90000,00 грн. 

         У 2020 році було надано гуманітарну допомогу для підопічних - інвалідний візок, 

постільна білизна, одяг та взуття. За цей період часу було роздано допомогу -30 громадянам.   

         В минулому році було закуплено та роздано підопічним 484 продовольчих пакетів на 

суму – 58634,80  грн. ,з нагоди відзначення Дня перемоги , Міжнародного дня людей 

похилого віку та з нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю :  

- за рахунок селищної ради 161 продуктовий набір –     24999,80 грн.; 

- за рахунок Терцентру 323 продуктових наборів -  33635,00грн. 

        Всі підопічні отримали святкові Великодні пасочки –325 штук на суму – 5928,00грн. за 

рахунок коштів Терцентру.  

  Від благодійників, мережа магазинів АТБ, громадянам надано 503 продуктові набори. 

 

Відділення соціальної роботи з сім’ями дітьми та молоддю. 

Відділ соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування» Ємільчинської селищної ради розпочав функціонувати з 12 

серпня 2019р. 

Першочерговим завданням   відділу є  реалізація державної політики з питань сім’ї, дітей 

та молоді, проведення роботи з сім’ями і дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги шляхом їх виявлення, обліку та вивчення 

потреб, планування та вивчення методів допомоги, в наданні соціальних 

послуг,  забезпеченні соціального супроводу, профілактики, консультуванню, соціальної 

адаптації, інформуванню, допомога в отриманні гуманітарної допомоги у вигляді одягу, 

продуктів харчування. У відділі працювало два фахівці. За звітний період на облік 

поставлено 60 сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. 

       За 2020р. відділом згідно із стандартами соціальних послуг було складено 73 Акти оцінки 

потреб, здійснено 403 соціальних інспектувань сімей, надано послугу соціальний супровід 

осіб та сімей в СЖО 23 сім’ям, і 1 особа із числа дітей сиріт була взята під супровід з метою 

допомоги в придбанні житла, 3 особи із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківської 



опіки та піклування взяті під соціальний супровід до кінця року,  послугу соціальної 

профілактики отримали 25 сімей, проводилися консультування за місцем проживання, надано 

послугу інформування 57 сім’ям, закрито 14 справ соціального супроводу осіб та сімей в 

СЖО, із них мінімалізовано складні життєві обставини в 1 сім’ї, подолано в 3 сім’ях. 

          Фахівець відділу входить в склад моніторингової групи створеної «Люмус» по 

трансформуванні інтернатних закладів в м.Новорад-Волинський, Житомирському будинку 

дитини. За період роботи з організацією було складено 14 Актів оцінки потреб. 

З лютого по вересень місяць 2020 року відділ проводив активну роботу з сім’ями, в які 

були інтегровані діти з інтернатних закладів, адже дана категорія сімей-це батьки, які не надто 

переймаються щодо належного виконання своїх обов’язків у вихованні дітей, зазвичай, вони –

безробітні, зловживають спиртними напоями, мають неповні сім’ї. У 2020 з інтернатних 

закладів повернулися в 11 родин 19 дітей. Дана категорія сімей знаходиться під контролем та 

перебуває під соціальним супроводом. 

У 2020 році фахівцями відділу влаштовано дитину, колишнього вихованця 

інтернатного закладу Новоград–Волинська ЗОШ-І, жителя с. Степанівка, до Турчинівського 

ліцею Чуднівського району на навчання на безкоштовній основі з отриманням стипендії.  

Особам С. та М., сім’ї, яких перебували під соціальним супроводом, діти яких були 

інтегровані з інтернатних закладів, фахівці посприяли в отриманні медичної допомоги у 

лікуванні в м. Новоград-Волинський. 

           З метою забезпечення продуктами харчування та недопущення складних життєвих 

обставин вразливим групам населення, під час карантину у весняний період минулого року 

(сім’ї СЖО, багатодітні сім’ї, малозабезпечені сім’ї, родини, в яких є діти з інвалідністю), 

було надано 82 продуктові набори від ФОП «Данильчук». Фахівці відділу забезпечили 

адресну доставку по зазначеним категоріям родин. 

           За сприяння діаспори українців в Канаді, згідно програми «Допомога дітям України», 

фахівці відділу доставляли протягом червня – грудня 2020 року родинам з дітьми, що 

повернулися із закладів інституційного догляду та виховання, гуманітарну допомогу у 

вигляді продуктів харчування, хімії та засобів гігієни, шкільного приладдя. Всього було 

роздано   144 пакунки -по 20 родинам. 

          До Новорічних та Різдв’яних свят КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування» за сприянням відділу культури від селищної ради було доставлено 40 

Новорічних пакунків для дітей з інвалідністю по Ємільчинській селищній раді. 

         Також при відділі соціальної роботи, за ініціативи селищного голови Волощука С.В., діє 

пункт обміну речей для багатодітних, малозабезпечених, сімей, що опинились в складних 

життєвих обставинах «Від мами до мами». За 2020 рік було надано гуманітарну допомогу у 

вигляді одягу 259 кг. - 73 особам. 

Протягом 2020 року фахівці відділу надали допомогу у виготовленні документів – 5-

ьом особам, 7-ом особам - у зборі документів на отримання соціальних виплат. 

        В кінці 2020 року під соціальний супровід була взята багатодітна сім’я із с. Здоровець, в 

якій виховується 5 дітей. З метою покращення умов проживання та поліпшення санітарно-

гігієнічних умов даній родині надано допомогу в облаштуванні ванної кімнати, придбанні 

відповідної сантехніки. 

        Протягом 2020 року спільно із інспектором ювенальної превенції, із спеціалістами 

служби у справах дітей фахівцями соцвідділу було здійснено 112 спільних рейдів, включно із 

нічними рейдами під час літнього періоду, з метою профілактики дитячого травматизму та 

безпритульності, бродяжництва. 



        В 2020 році було проведено 8 заходів різного спрямування. До Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» було підготовлено програму та почала функціонувати гаряча лінія 

“Стоп насильство” на постійно діючій основі, було проведено ряд тренінгів, бесід, лекторіїв, 

конкурсів малюнків, творів, підготовлено три статті в місцеві газети, щоб привернути увагу 

громадськості до даного питання. Переможці конкурсу малюнків та творів отримали призи 

та грамоти за участь. 

        До дня осіб з інвалідністю опубліковано інформаційну статтю щодо формування 

толерантного ставлення до людей з обмеженими можливостями та проблемами із здоров’ям. 

       До «Дня усиновлення» проведено конкурс малюнків, флешмоб по ЗЗСО громади на 

теми: «Мама і тато -  два міцних крила», «Подаруй мені родину», «Суспільна проблема 

очима дітей», «Чужих дітей не буває», «Усиновлення це любов назавжди».  Діти, які взяли 

участь у конкурсі та представили свої роботи, були відзначені грамотами. Підготовлена 

стаття в соцмережі «Facebook» на сторінці КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування». 

       Серед населення Ємільчинської селищної ради постійно проводиться просвітницько - 

роз’яснювальна робота з метою популяризації патронатної форми виховання дітей. В 

соцмережі «Facebook» на сторінках  КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування» https://www.facebook.com/emselrada та селищної ради, в місцевих ЗМІ 

 «Ємільчинські факти», «Народна трибуна» щомісячно розміщувалася інформація щодо 

патронату над дитиною. 

       Видатки по фінансуванню відділу соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю із 

загального бюджету ТГ становлять 174097,64 грн., а саме: 

- заробітна плата                                               126160,97 грн; 

- нарахування                                                    23745,91   грн; 

- відрядні                                                           1590,76     грн; 

- матеріали та обладнання                               17000,00   грн; 

(ПММ 590 л.- 12357,00 грн., безперебійник – 1500,00 грн., ноутбук -9980,00 грн., канцелярія, 

бланки – 2273,00 грн., папір – 435,00грн.). 

- Оплата послуг                                                5600,00 грн. 

(ремонт ПК та принтера – 4727,00 грн., статті в газеті – 873,00 грн). 

 

 Центр надання адміністративних послуг 

 

          Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» в Ємільчинському 

районі функціонує Центр надання адміністративних послуг Ємільчинської селищної ради 

(далі – Центр). 

          Станом на 01 січня 2021 року укомплектованість Центру персоналом становить 100%.  

           Перелік   адміністративних послуг, які надаються через Центр затверджений рішенням 

сесії Ємільчинської селищної ради від 20.05.2020 року № 1695 в кількості 

163 адміністративних послуг. 

           Протягом року Центр співпрацював з  вісьмома суб’єктами надання адміністративних 

послуг, а саме: Ємільчинським районним сектором Управління Державної міграційної 

служби України в Житомирській області, відділом в Ємільчинському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Житомирській області, Ємільчинським районним сектором 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, 

Центрально-Західним   міжрегіональним   управлінням   Міністерства   юстиції  (м. 

Хмельницький) в межах Житомирської області, Ємільчинським районним управлінням 

Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирської області, сектором 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства 

https://www.facebook.com/emselrada


Ємільчинської РДА Житомирської області, Ємільчинською районною державною 

адміністрацією Житомирської області та Ємільчинською селищною радою (відділ земельних 

ресурсів, юридичний відділ та відділ економічного розвитку, інвестицій, транспорту, 

комунальної власності). 

 Центр підключений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно.  

           Адміністраторам Центру надано доступ до Єдиного державного веб-порталу 

електронних послуг «Портал Дія» для надання комплексної послуги «є Малятко». 

           За результатами діяльності за 2020 рік через Центр надано 4277 адміністративних 

послуг.  

           Із них:  

- 2525 послуг відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Житомирській області;  

- 147 послуг сектору містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Ємільчинської районної державної адміністрації Житомирської області;  

- 4 послуги Ємільчинського районного сектору управління Державної міграційної служби 

України в Житомирській області; 

- 905 послуг Ємільчинської селищної ради (відділ земельних ресурсів); 

- 622 послуг Ємільчинської селищної ради (юридичний відділ); 

- 4 послуги Ємільчинської селищної ради (відділ економічного розвитку); 

- 66 послуг Ємільчинської районної державної адміністрації; 

- 3 послуги дозвільного характеру; 

- 1 послуга Центрально-Західного   міжрегіонального   управління   Міністерства   юстиції  

      (м. Хмельницький). 

           Надано більше п’яти тисяч консультацій. 

           Найбільшу питому вагу займають адміністративні послуги з земельних питань – 

80,2%. 

           За надання адміністративних послуг протягом року до місцевого бюджету надійшло 

177,2 тис. грн. та 4,7 тис. грн. до державног бюджету.                                                                                                                                                      

            

 

КУЛЬТУРА 

На території Ємільчинської селищної ради працює 23 сільських заклади культури та 

Ємільчинський Центральний будинок культури, функціонує 12 бібліотек, з них 

Ємільчинська  центральна бібліотека та 11 сільських бібліотек, комунальний заклад 

Ємільчинська музична школа та Ємільчинський народний краєзнавчий музей. Дані заклади 

культури забезпечують культурно-просвітницьку діяльність в об’єднаній територіальній 

громаді. В галузі культури в 2020 році працювало 88 працівників.  

 З 1 січня 2021 року приєдналось шість закладів культури (3 будинка культури та 3 

бібліотеки).   

Станом на 01 січня 2021 року функціонує 16 будинків культури в т.ч. ЦБК та 11 

сільських клубів, 16 бібліотек в т.ч. Центральна бібліотека, музей, та мистецький заклад 

Ємільчинська музична школа. 

В музичній школі виховний процес здійснюють 17 викладачів, контингент складає 

130 учнів.  

На повну ставку працює -74 на 0,5 ставки (0,25) - 20 чоловік.  

При закладах культури громади   діє 87 клубних формувань, в яких налічується 715 

учасників (з яких 58 дитячіх формувань). 



          Почесне звання «народний» носить 5 аматорських колективів.  

Декоративно – прикладним   мистецтвом займаються 64 майстри, два майстри 

народної творчості удостоєні звання «Майстер народної творчості» - Ганна Антонечко з с. 

Сергіївки та Зінаїда Саган смт Ємільчине; Ніна Ляшук, завідувачка бібліотеки с. Середи має 

звання «Заслужений працівник культури».  

При сільських бібліотеках створено 11 клубів за інтересами та любительських 

об’єднань. При Ємільчинській центральній бібліотеці діють 4 клуби за інтересами. З них: 1- 

для людей поважного віку, 1- для юнацтва, 2 - для дітей. 

На 01.01.2021 року книжковий фонд бібліотек громади нараховує           

 145 117 примірників книг, на суму 995 023 грв 35 коп. За звітний період книжкові фонди в 

основному поповнювались за рахунок коштів з обласної бібліотеки, подарункові. 

Всього надійшло –  1058 примірники на суму 95 530 грн. 17 коп. 

 Джерелами фондоутворення були надходження з державної програми «Українська книга»: 

650 примірників книг; Фундація Дарини Жолдак - 39 книг; релігійна організація «Українське 

місіонерське товариство «Світло на Сході»» -90 книг; громадська організація «Молодіжна 

альтернатива» - 23 книги; інші джерела- 99 книг; дарунки – 41 книга; 

 Відділом культури та туризму для бібліотек громади придбано 60 книг соціально 

значущої літератури «Героями не народжуються, героями стають» на суму 6000 грн. 

Передплачено періодичних видань на 2021 рік в бібліотеки - на суму 9798,36 грн., та в 

Ємільчинську мистецьку (музичну) школу за кошти спецфонду на суму 2470грн. 

           На території громади на обліку перебуває 96 об’єктів культурної спадщини, що 

занесені у перелік  до реєстру  нерухомих  пам’яток . На місцях розташування пам’яток 

історії та культури встановлено 6 охоронних дошок. І ця робота продовжується. Значно 

поповнився та збагатився фонд музею новими речовими, писемними та ужитковими 

експонатами. Загалом надійшло 77 предметів, що мають історичну цінність. 

           За 2020 рік укріплено матеріально – технічну базу закладів культури   (господарські та 

канцелярські товари) на суму  75 791,86 грн. за рахунок коштів селищного бюджету, в т. ч. 

придбано електролічильники для Медведівського та Сергіївського сільського клубів, газовий 

редуктор для бібліотеки с. Середи, встановлено опалювальний пристрій «Булер’ян» та 

придбано матеріали для заміни підлоги в сільський будинок культури с. Мокляки, закуплені 

бензопила для Ємільчинського ЦБК та газосигналізатор в БК с. Горбове, маршрутизатор для 

центральної бібліотеки. Придбано персональний комп’ютер та принтер для централізованої 

бухгалтерії на суму 19 356 грн.  

       Відділом придбано Новорічні солодкі подарунки: 

- для дітей, які 

знаходились в інтернатних закладах (19 шт), дітей сиріт та дітей, які позбавлені 

батьківських прав (55 шт), дітей-інвалідів – в кількості 85 шт., всього на суму- 11040 

грн; 

- для дітей, які 

знаходились на стаціонарному лікуванні в кількості -10 шт. на суму 709 грн.  

Разом на суму: 13 096,10 грн. 

  За кошти спецфонду було придбано: 

   - господарські та канцелярські товари на суму - 16 289 грн.; 

   - музичний інструмент бандуру в Ємільчинську музичну школу на суму - 25 000 грн.; 



   -  екран дляпоказу фільмів в Ємільчинський центральний будинок культури на суму - 

17 033 грн.  

За спонсорські кошти придбано: 

            - за кошти ТОВ «АКРІС – АГРО» у Березницький сільський клуб придбано меблі: стіл і 

стілець на суму 1600 грн., та використано 2000 грн.  для поточног ремонту; 

- за кошти ТОВ «АКРІС – КРОНА» Сергіївським сільським клубом закуплено 

матеріали на суму 3600 грн. для здійснення ремонту для переведення музейної кімнати в 

приміщення школи. 

 

       За кошти державної субвенції в Степанівський сільський будинок культури в сумі 

25 000 грн.  та   дофінансування з бюджету селищної ради в сумі 12 574 грн.  була 

встановлена огорожа біля будинку, на суму 150 000 грн. було укріплено віконні отвори, 

здійснено поточний ремонт з улаштування віконних укосів, встановлено металопластикові 

вікна та придбано жалюзі віконні в кількості 15 шт.  

     За підтримки голови обласної ради В.В.Ширми придбано більярд та настільний 

футбол в Медведівський сільський клуб на суму 14 650грн. 

              Відділом культури та туризму проводились заходи з відзначення   державних   та 

народних свят, на які витрачено кошти в сумі 86 305,19 грн.:  

-    святкування Водохреща, відкритий фестиваль колядок та щедрівок  

«Різдвяна гостина запрошує», в рамках відзначення Різдва Христового; 

-  Дня св. Валентина, центральною бібліотекою проведено: спільно з районною спілкою 

Афганців - вшанування учасників бойових дій на території інших держав «Афганістан : 

героїзм крізь біль і сум»; 

-  відкритий конкурс виконавців художнього слова «Величний дар Шевченковогослова», з 

нагоди до 206-ї річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка; 

-  2-й етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія -2020» (березень); 

-  працівниками культури відзначено трудові колективи райцентру з нагоди 8 Березня.  

В умовах карантину працівники закладів культури реалізували ряд проєктів   до визначних і 

пам’ятних дат  з життя  нашої  держави та селища:  

- з нагоди Дня молоді та Дня Конституції України проведено дистанційний відкритий 

конкурс виконавців естрадної молодіжної творчості «Мистецький олімп», в якому взяло 

участь 33 конкурсанти; 

- з нагоди народного свята Івана Купала проведено зйомки фільму «Ой на Івана Купала, роса 

впала»; 

- проводи юнаків в Збройні сили України; 

- онлайн конкурс до Дня Рибака; 

-  вшанування чоловіків з нагоди Дня батька;  

  З нагоди відзначення 435 річниці писемної згадки про селище Ємільчине відділом 

культури проведено ряд онлайн заходів: 

-  конкурс читців – аматорів «Моя мала Батьківщина»; 

-  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; 

-   челендж вітань «Я люблю Ємільчине», який тривав з 12 серпня по 21 вересня 2020 року та 

передавався від установи до установи, від шкільного дитячого об’єднання до творчого 

колективу, гуртка позашкільної освіти, від школяра до гуртківця та до всіх бажаючих 

долучитися до щирих   вітань рідному містечку. 



- проведена відеозйомка документального фільму «Від Межирічки до Ємільчиного» з нагоди 

Дня Ємільчиного на суму 7500 грн.; 

-  до Дня людей поважного віку проведено конкурсно – розважальний захід «Літній вік – це 

круто». 

 

     Приємно, що за 2020 рік вдалося реалізувати основне із запланованого, забезпечити 

населення водою, покращити благоустрій закладів освіти та медицини, доріг та центру 

селища, забезпечити безперебійну роботу усіх служб Ємільчинської селищної територіальної 

громади, виготовити відповідну документацію, без якої неможливо розпочати будь-які 

роботи. 

     А те, що через об'єктивні причини зробити не змогли, будемо впроваджувати в життя в 

цьому році. 

     Дякую вам за увагу, за те, що підтримуєте, розумієте, долучаєтеся до спільних справ на 

розвиток громади. 

 

 


