
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма  сесія, 

перше пленарне засідання 

 VІІІ скликання 
 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине №_995______ 

 

 

Про роботу Комунального 

підприємства «Водоканал» 

Ємільчинської селищної ради  

 

 

 

Заслухавши інформацію директора КП «Водоканал» селищної ради Сергія ДІДУСА про 

роботу підприємства протягом І півріччя 2021 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

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

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

комунального господарства, селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.  Інформацію директора КП «Водоканал» селищної ради Сергія ДІДУСА про стан роботи 

підприємства взяти до відома. 

 

2. КП «Водоканал» селищної ради (Сергій ДІДУС): 

2.1. Продовжити роботу по забезпеченню належної роботи систем та мереж водопостачання 

та водовідведення смт Ємільчине. 

2.2. Вжити заходів з погашення заборгованості платежів населення та підприємств за надані 

комунальні послуги. 

2.3. Розробити та вживати заходи із виявлення незаконних врізок в комунальний водопровід в 

обхід засобів обліку води, та відключенню боржників від централізованого водопостачання та 

водовідведення в разі виникнення заборгованості. 

2.4. Надати селищній раді пропозиції стосовно ремонту пошкоджених ділянок водопровідної 

мережі та будівництва нових ділянок комунального водопроводу. 

 

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 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

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

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

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. за 

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. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


