
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

11 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

30 червня 2017 року                            с.Судилків                                № 13 

 

 

Про внесення змін до програми соціально-

економічного розвитку сільської ради на 

2017-2020 роки 

 

 

 

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради «Про затвердження Програми соціально-

економічного розвитку сільської ради на 2017-2020 роки» від 04 січня 2017 року № 27, 

доповнивши Програму додатком «Перелік проектів, що можуть реалізовуватися в об’єднаній 

територіальній громаді у 2017-2020 роках (за рахунок усіх джерел фінансування)» 

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку(голова комісії М.Дорощук). 

 

 

 

 Сільський голова         Т.М.Котик



Додаток 

до Програми 

 

Перелік проектів, що можуть реалізовуватися в об’єднаній територіальній громаді 

у 2017-2020 роках (за рахунок усіх джерел фінансування) 
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1 2 3 4 5 

1 
Реконструкція електричних мереж 

вуличного освітлення с.Городище 
2017-2018 

Покращення 

інфраструктури села 
103,916 

2 
Реконструкція електричних мереж 

вуличного освітлення с.Городище 
2017-2018 

Покращення 

інфраструктури села 
299,737 

3 
Реконструкція електричних мереж 

вуличного освітлення с.Поляна 
2017-2018 

Покращення 

інфраструктури села 
275,682 

4 
Реконструкція електричних мереж 

вуличного освітлення с.Серединці 
2017-2018 

Покращення 

інфраструктури села 
298,792 

5 
Реконструкція електричних мереж 

вуличного освітлення с.Судилків 
2017-2018 

Покращення 

інфраструктури села 
242,942 

6 
Капітальний ремонт електричних мереж 

вуличного освітлення в с.Судилків  
2017-2018 

Покращення 

інфраструктури села 
212,716 

7 
Реконструкція електричних мереж 

вуличного освітлення с.Траулин 
2017-2018 

Покращення 

інфраструктури села 
124,646 

8 
Реконструкція електричних мереж 

вуличного освітлення с.Хролин 
2017-2018 

Покращення 

інфраструктури села 
224,063 

9 

Капітальний ремонт покрівлі Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по 

вул.Шкільна, 1а у с.Судилків Шепетівського 

району Хмельницької області 

2017-2018 
Покращення якості 

освітніх послуг 
3647,320  

10 

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) 

Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. по вул.Шкільна, 1а у с.Судилків 

Шепетівського району Хмельницької області 

2017-2018 

Впровадження 

енергоефективних та 

енергозберігаючих 

заходів, покращення 

якості освітніх 

послуг 

2600,00 

11 

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон на 

енергозберігаючі) Судилківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по 

вул.Шкільна, 1а у с.Судилків Шепетівського 

району Хмельницької області 

2017-2018 

Впровадження 

енергоефективних та 

енергозберігаючих 

заходів, покращення 

якості освітніх 

послуг 

530,00 

12 

Реконструкція покрівлі Городищенського 

будинку культури по вул.П’яскорського, 77/1 

с.Городище Шепетівського району 

Хмельницької області 

2017-2018 
Покращення 

інфраструктури села 
861,513 

13 

Капітальний ремонт покрівлі Траулинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в 

с.Траулин Шепетівського району 

Хмельницької області 

2017-2018 
Покращення 

інфраструктури села 
1400,00 



14 

Реконструкція будівлі дошкільного 

навчального закладу "Калинонька" по вул. 

Миру, 119 в, с. Серединці, Шепетівського 

району, Хмельницької обл 

2017-2018 
Покращення якості 

освітніх послуг 
918,427 

15 

Капітальний ремонт покрівлі та внутрішнього 

опорядження приміщення їдальні та дитячого 

садка "Сонечко" по вул. Шкільна, 19 у с. 

Городище Шепетівського р-ну Хмельницької 

області 

2017-2018 
Покращення якості 

освітніх послуг 
724,571 

16 

Капітальний ремонт приміщення 

Городищенського будинку культури з 

улаштуванням водопостачання та 

водовідведення у с. Городище Шепетівського 

р-ну Хмельницької області (для розміщення 

дитячого садка) 

2017-2018 
Покращення якості 

освітніх послуг 
280,00 

17 
Капітальний ремонт дитячої бібліотеки по 

вул. Героїв Майдану, 59, с. Судилків 
2017-2019 

Покращення умов 

для користувачів 

бібліотеки 

252,20 

18 

Капітальний ремонт приміщення будинку 

культури по вул.Героїв Майдану, 65 в 

с.Судилків Шепетівського району 

Хмельницької області 

2017-2018 
Покращення 

інфраструктури села 
1000,00 

19 

Капітальний ремонт внутрішнього 

опорядження із улаштуванням санвузла 

будинку культури по вул.Героїв Майдану, 65 

в с.Судилків Шепетівського району 

Хмельницької області 

2017-2018 
Покращення 

інфраструктури села 
270,00 

20 

Капітальний ремонт Вовківецького Будинку 

культури по вул. Садовій, 29, с. Вовківці, 

Шепетівського району, Хмельницької 

області 

2017-2019 
Покращення 

інфраструктури села 
1677,455 

21 

Капітальний ремонт вулиці Шкільна в 

с.Судилків Шепетівського району 

Хмельницької області 

2017-2018 
Покращення 

інфраструктури села 
1000,00 

22 

Капітальний ремонт вулиці  Тітова в 

с.Судилків Шепетівського району 

Хмельницької області 

2017-2018 
Покращення 

інфраструктури села 
1500,00 

23 

Капітальний ремонт дороги по вул.Польова  

в с.Судилків Шепетівського району 

Хмельницької області 

2017-2018 
Покращення 

інфраструктури села 
2600,00 

24 

Капітальний ремонт вулиці Першотравнева 

в с.Городище Шепетівського району 

Хмельницької області 

2017-2019 

Покращення 

інфраструктури села 277,946 

25 

Капітальний ремонт вулиці Загребельна в 

с.Пашуки Шепетівського району 

Хмельницької області 

2017-2019 

Покращення 

інфраструктури села 207,172 

26 

Капітальний ремонт вулиці Тараса 

Шевченка в с.Рудня-Новенька 

Шепетівського району  Хмельницької 

області 

2017-2019 

Покращення 

інфраструктури села 
1200,00 

 
 
 



 
 
 


