
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

17 серпня 2017 року                            с.Судилків                                № 1 

 

 

Про затвердження Переліку проектів, що 

фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у 2017 році в Судилківській об’єднаній 

територіальній громаді 

 

 

 На підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року № 200 «Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 410 

від 07.06.2017), витягу з протоколу №4 від 01 серпня 2017 року засідання Комісії з розгляду 

поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад переліків проектів із проектними заявками на проекти, які можуть 

реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, враховуючи рекомендації 

постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у 2017 році в Судилківській об’єднаній територіальній громаді: 

 1.1 «Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської сільської 

ради в с.Городище Шепетівського району Хмельницької області» з обсягом фінансування – 

299,737 тис. грн. (299,737 тис. грн. – спеціальний фонд); 

 1.2 «Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської сільської 

ради в с. Поляна Шепетівського району Хмельницької області» з обсягом фінансування – 

275,682 тис. грн. (275,682 тис. грн. – спеціальний фонд); 

 1.3 «Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської сільської 

ради в с. Серединці Шепетівського району Хмельницької області» з обсягом фінансування – 

298,792 тис. грн. (298,792 тис. грн. – спеціальний фонд); 

 1.4 «Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської сільської 

ради по вул. Юрія Гагаріна в с. Судилків Шепетівського району Хмельницької області» - 

242,942 тис. грн. (242,942 тис. грн. – спеціальний фонд); 

 1.5 «Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради по вул. Героїв Майдану в с. Судилків Шепетівського району Хмельницької 

області» - 212,716 тис. грн. (212,716 тис. грн. – спеціальний фонд); 



 1.6 «Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської сільської 

ради в с. Траулин Шепетівського району Хмельницької області» - 124,646 тис. грн. 

(124,646 тис. грн. – загальний фонд); 

 1.7 «Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської сільської 

ради в с. Хролин Шепетівського району Хмельницької області» - 224,063 тис. грн. 

(187,364 тис. грн. – загальний фонд, 36,699 тис. грн. – спеціальний фонд); 

 1.8 «Реконструкція покрівлі Городищенського будинку культури по 

вул. П’яскорського, 77/1 с. Городище Шепетівського району Хмельницької області» (в 

рамках комплексної термомодернізації будівлі) - 860,282 тис. грн. (860,282 тис. грн. – 

загальний фонд); 

 1.9 «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу "Калинонька" по 

вул. Миру, 121 В, с. Серединці, Шепетівського району, Хмельницької обл.» - 

1040,65 тис. грн. (1040,65 тис. грн. – спеціальний фонд); 

 1.10 «Капітальний ремонт покрівлі та внутрішнього опорядження приміщення їдальні 

та дитячого садка "Сонечко" по вул. Шкільна, 19 у с. Городище Шепетівського р-ну 

Хмельницької області» (в рамках комплексної термомодернізації будівлі) - 730,043 тис. грн. 

(730,043 тис. грн. – спеціальний фонд). 

 1.11 «Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Польова в с. Судилків 

Шепетівського району Хмельницької області» - 2135,547 тис. грн. (1642,708 тис. грн. – 

загальний фонд, 492,839 тис. грн. – спеціальний фонд). 

2. Виконавчому комітету оприлюднити зазначений перелік на офіційному веб-сайті 

сільської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського 

голови В.Бузиля та головного бухгалтера сільської ради О.Лабунець. 

 

 

 

 Сільський голова         Т.М.Котик 




