
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2017 року                              с.Судилків                                № 12 

 

Про Програму благоустрою 

населених пунктів Судилківської 

сільської ради на 2018 рік 

 

Керуючись статтею 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. Інформацію про виконання Програми благоустрою населених пунктів 

Судилківської сільської ради на 2017рік  взяти до відома (додається).  

2. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів Судилківської сільської 

ради на  2018 рік (додається) . 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова       Т.М.Котик 

  



Додаток  

до рішення  Судилківської 
сільської ради від 22.12.2017року 
№12 

 

Інформація про виконання Програми благоустрою населених пунктів 

Судилківської сільської ради на 2017рік 

 

Рішенням першої сесії від 04.01.2017 року №25 затверджена Програма 

благоустрою населених пунктів Судилківської сільської ради на 2017рік. Програма діяла 

на території населених пунктів сільської ради у 2017 році.  

Основною метою Програми було проведення благоустрою населених пунктів 

сільської ради, покращення умов проживання жителів громади.  На виконання Програми  

у 2017 році виконавчим комітетом здійснювались наступні роботи: 

- закуплено будівельні матеріали в сумі  43855грн.; 

-  придбано дорожні знаки в сумі 4320грн.; 

- оплачені послуги з чистки снігу  в сумі 81723грн.; 

- здійснено кронування дерев – 100216грн.; 

- проведено поточний ремонт покрівель після стихійного лиха – 33055грн.; 

- автотранспортні послуги – 133415грн.; 

-  послуги по приєднанню до електричних мереж – 62172грн . 

 

Окрім того , постійно здійснювався збір та вивіз сміття  у населених пунктах 

сільської ради,  виконувалось косіння та прибирання не прибудинкових територій, 

проводилось прибирання цвинтарів та пам’ятників. 

Фінансування заходів по  виконанню  Програми здійснювалося  за рахунок коштів 

сільського бюджету. 

 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням Судилківської сільської 
ради   від 22.12.2017року № 12 

 П Р О Г Р А М А 

БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ  

СУДИЛКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2018 РІК 

 

Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада, підприємства, 

установи, організації, які функціонують на 

території сільської ради            

4. Учасники програми Судилківська сільська рада, підприємства, 

установи, організації, які функціонують на 

території сільської ради        

5. Термін реалізації програми 2018 рік 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством  

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього тис.грн. 

 1000,0 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету, тис.грн. 1000,0 

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені чинним 

законодавством. 

 

1. Загальні положення 

Програма розроблена на основі законодавчих актів України з метою проведення 

благоустрою населених пунктів сільської ради, покращення умов проживання та 

відпочинку жителів Судилківської сільської ради.  

 



 

2. Мета програми 

Перетворити населені  пункти  Судилківської сільської ради в села зразкового 

порядку.  

3. Завдання програми 

Основним завданням програми є проведення ряду заходів, робіт по благоустрою 

населених пунктів та навколишньої території: 

1. Ремонт сільських доріг. 

2.  Для забезпечення безпеки руху – будівництво пішохідних доріжок 

(тротуарів) проведення розмітки вулиць, встановлення знаків. 

3.  Вирубка старих аварійно-небезпечних  дерев, самосійних та інших зелених 

насаджень. 

4.  Посадка нових дерев, кущів, газонів. Догляд за ними (підживлення, 

полив,  прополювання). 

5.  Створення зон громадського  відпочинку. 

6.  Будівництво водогонів для забезпечення водою жителів сіл. 

7.  Збір, утилізація та вивезення сміття, встановлення контейнерів для сміття, 

облаштування та ремонт місць збирання сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

8.  Придбання будівельних матеріалів, інструментів, конструкцій, зелених 

насаджень для робіт по благоустрою, а також палива та ПММ 

9. Закупівля технічного обладнання ( бензопили, бензокоси, бензодуйки).  

10.  Освітлення вулиць та місць громадського відпочинку, оплата за освітлення, 

заміна та ремонт електрорадіо опор. 

11.  Оплата за поховання невідомих осіб. 

12.  Встановлення та облаштування дитячих майданчиків та пішохідних 

доріжок. 

13.  Виконання інших робіт по благоустрою: косіння та прибирання не 

прибудинкових територій. 

14.  Придбання інформаційних табличок( з назвою та номером вулиць.) 

15.  Встановлення, ремонт автобусних зупинок, парканів та інших малих 

архітектурних споруд. 

16.  Благоустрій цвинтаря,  пам’ятників . 

17.  Будівництво та облаштування спортивних, дитячих майданчиків та споруд. 

 

4. Методи впровадження, фінансування програми. 

        Фінансування на проведення оплати робіт по виконанню Програми 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, загального та спеціального фондів. 

        Оплата робіт по виконанню Програми може здійснюватись за рахунок коштів 

отриманих від бюджету вищого рівня у вигляді трансферів (субвенцій, дотацій, тощо …) 

        Зміни до Програми вносяться за рішенням сільської ради. 

 

      Сільський голова                        Т.М. Котик 


