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Про звіт Судилківського 

сільського голови про 

проведену роботу за 2017 

рік 

 

Керуючись статтями 26, 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій сільської  ради, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Звіт  Судилківського сільського голови про проведену роботу за 2017 рік взяти  

до відома (додається). 

 

 

Сільський голова         Т.М.Котик 

  



Звіт  Судилківського сільського голови   

про проведену роботу за 2017 рік 

 

Відповідно до статей 26,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» представляю звіт про проведену роботу Судилківської сільської  ради   за  2017 

рік. 

Сільська рада є колегіальним органом, який представляє спільні інтереси 

об’єднаної територіальної громади, тому це  - своєрідне підведення підсумків колективної 

роботи кожного депутата, постійних комісій, виконавчого апарату сільської ради.  

До складу об’єднаної територіальної громади ввійшов 21 населений пункт: 

Загальна площа території ОТГ  становить  386,769 кв.км., кількість населення – 13590 чол. 

(станом на 01.01.2018р.). 

Діяльність сільської  ради у звітному періоді здійснювалась відповідно до 

Конституції України, чинного законодавства, нормативно-правових актів, рішень 

прийнятих  радою. 

За період з 28 грудня 2016 року по 31 грудня 2017 року  створено усі робочі 

органи громади , а саме: утворено постійні комісії сільської ради та затверджено їх склад, 

утворено виконавчий комітет сільської ради, затверджено структуру і чисельність апарату 

сільської ради. За звітний період підготовлено та проведено 18 сесій сільської  ради, на 

яких було прийнято  279 рішень. 

У 2017 році  підготовлено та проведено 26  засідань виконавчого комітету 

сільської  ради, на яких прийнято  358 рішень.   

Сільська рада постійно працювала  із зверненнями громадян. Так, за 2017 рік  до 

сільської  ради звернулось з письмовими зверненнями – 834 особи. Найбільша питома 

вага звернень стосується земельних питань та питань надання грошової допомоги.  По 

всіх зверненнях надано відповіді або прийняті відповідні рішення. Виконавчим комітетом 

сільської ради видано 4212 довідок, опрацьовано 2939 вхідних листів.  

У звітному періоді було  прийнято близько тридцяти програм для розвитку 

громади, ключовими з них є: 

-  Програми соціально – економічного розвитку сільської ради  на 2017 -2020 

роки; 

- Програми розвитку освіти на території Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області на 2017-2018роки; 

-  Програма підтримки медицини на території Судилківської сільської ради на 

2017-2019 роки; 

-   Програми освітлення населених пунктів Судилківської сільської ради на 2017 – 

2020роки; 

-  Комплексна програма соціального захисту населення на території Судилківської 

сільської ради на 2017 -2020  роки; 

- Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів 

Судилківської сільської ради. 

З набуттям повноважень об’єднаної територіальної громади були здійснені заходи 

щодо передачі закладів освіти  із спільної власності територіальних  громад сіл, селища 

Шепетівського  району у комунальну власність Судилківської сільської ради.  Завдяки 

виваженій співпраці депутатів, членів виконавчого комітету та працівників апарату 

сільської ради всю процедуру проведено вчасно та в рамках чинного законодавства.  

 

Робота з проектами 

У 2017 році було проведено ефективну роботу щодо залучення та освоєння коштів 

субвенції на формування інфраструктури ОТГ, коштів  державного фонду регіонального 



розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

Так, субвенцію на формування інфраструктури ОТГ було передбачено в сумі 

8445,1 тис.грн. За рахунок вказаної субвенції сільською радою було реалізовано 13 

проектів на суму 8406,2 тис.грн., що становить 99,54 % від загального обсягу виділеної 

субвенції, а саме : 

1. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Городище Шепетівського району Хмельницької області . 

2. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Поляна Шепетівського району Хмельницької області . 

3. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Серединці Шепетівського району Хмельницької області . 

4. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради по вул. Юрія Гагаріна в с.Судилків Шепетівського району Хмельницької 

області . 

5. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

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

області . 

6. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Траулин Шепетівського району Хмельницької області . 

7. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Хролин Шепетівського району Хмельницької області . 

8. Капітальний ремонт покрівлі Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

по вул.Шкільна, 1а у с.Судилків Шепетівського району Хмельницької області (в рамках 

комплексної термомодернізації будівлі) . 

9. Реконструкція покрівлі Городищенського будинку культури по 

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

рамках комплексної термомодернізації будівлі). 

10. Закупівля двох шкільних автобусів для підвезення дітей до навчальних 

закладів Судилківської сільської ради. 

11. 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). 

12. Капітальний ремонт покриття дороги по вул. Польова в с.Судилків 

Шепетівського району Хмельницької області. 

13. Розроблення проектної документації на капітальний ремонт будівлі 

Судилківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1а у с. Судилків 

Шепетівського району Хмельницької області в рамках реалізації концепції «Нова 

українська школа». 

З державного фонду регіонального розвитку було передбачено 3000,0 тис.грн. на 

створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту 

“Капітальний ремонт фасадів (утеплення) Судилківської загальноосвітньої школи I-III 

ступеня Судилківської сільської ради Шепетівського району” в рамках реалізації 

концепції “Нова українська школа”. Роботи виконані в повному обсязі,  кошти освоєно 

повністю (3000,0 тис. грн. - кошти ДФРР, 322 тис.грн - кошти місцевого бюджету) 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій була запланована  в сумі 1 498 

тис.грн., з них: 

- 1 200 тис.грн. на капітальний ремонт покрівлі Судилківської загальноосвітньої 

школи I-III ст.; 

- 198 тис.грн. на придбання комп’ютерної техніки та мультимедійного 

обладнання навчальним закладам; 



- 25 тис.грн. на придбання мультимедійної апаратури для Судилківського 

дошкільного навчального закладу “Колосок”; 

- 25 тис.грн. на придбання спортивного спорядження для Городищенської 

загальноосвітньої школи I—III ступенів; 

- 20 тис.грн. на придбання дитячого майданчика в село Климентовичі; 

- 20 тис. грн. на придбання дитячого майданчика в село Пашуки; 

- 10 тис.грн. на придбання туристичного спорядження для Травлинської 

загальноосвітньої школи. 

 Кошти освоєні повністю. 

 

Освіта 

У січні 2017 року на баланс сільської ради від управління освіти та культури 

Шепетівської районної державної адміністрації передано 14 загальноосвітніх шкіл. Також 

у комунальній власності громади знаходяться 6 дошкільних навчальних закладів. У квітні 

2017 року розпочато оптимізацію мережі навчальних закладів: рішенням сесії сільської 

ради від 27.04.2017 року створено опорний навчальний заклад – Судилківська зош І-ІІІ 

ступенів та три філії опорного навчального закладу – Судилківську, Білокриницьку та 

Лозичанську. Тому на початок вересня 2017 року мережа навчальних закладів становила: 

10 загальноосвітніх шкіл та 6 дошкільних навчальних закладів. 

Одним із  пріоритетних завдань Судилківської сільської ради  є надання якісних 

освітніх послуг дітям громади, тому  освіті  надається великого значення: сесією сільської 

ради затверджено цільову програму з питань розвитку освітньої галузі громади, 

затверджено програму «Обдаровані діти», затверджено положення про стипендії для 

обдарованих дітей, положення про премію для педагогічних працівників.  

Управлінсько-методичний супровід освітнього процесу навчальних закладів 

здійснював відділ освіти та культури сільської ради. 

Парк автобусів у 2017 році нараховував 5 машин, здійснювався щоденний довіз 250 

дітей. 

За 2017 рік рішенням сесії сільської ради  було збільшено видатки на харчування учнів 

навчальних закладів з 5 до 8 грн. 

Всього на організацію харчування з місцевого бюджету у 2017 році виділено     

1 191 500 грн, з них на організацію харчування учнів 1-4 класів - 617 916 грн. 

На виплату заробітної плати було використано 34 918 556 грн., з них освітньої 

субвенції 21 302 828 грн. 

На зміцнення  матеріальної бази навчальних закладів у 2017 році  використано       

99 523 грн. Крім того в навчальних закладах було частково замінено вікна та двері на 

металопластикові на суму 214 292 грн. Було проведено оплату за господарчі товари, 

будматеріали, товари першої необхідності на суму 705 296 грн. Розрахунки за надання 

різних послуг становлять 284 341 грн. На відрядження по освіті було використано 145 616 

грн. Витрати на комунальні послуги становлять – 3 991 919 грн.  

За кошти сільської ради виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

проведення капітального ремонту приміщень  в сумі – 225 483 грн. На проведення 

експертизи та технагляду було використано кошти в сумі – 38 169 грн. На проведення 

капітального ремонту приміщення Судилківскьої ЗОШ І-ІІІ ступенів було використано 

кошти сільської ради в сумі – 922 515 грн. 

 

Культура 

Мережа закладів культури у 2017 році не змінювалась: 19 закладів культури, з них - 

6 будинків культури та 13 сільських клубів; у громаді  - 3  громадські музеї,  фольклорний 

ансамбль «Веснянка» Полянського СБК носить звання «Народний». 

Бібліотечна система громади - 13 бібліотек. 



На базі клубних закладів  діяло 89 клубних формувань, 63 з яких – дитячі. 

Учасники клубних формувань – 698 чоловік, з них 508 діти, 49  майстрів декоративно-

прикладного мистецтва. 

Виконання платних послуг за рік клубними установами (без сільських бібліотек) 

становить  30818  грн . 

 У 2017 році виділено кошти на реконструкцію та капітальний ремонт  Будинку  

культури с. Городище ( 888,9 тис. грн.), на ремонтні роботи  Будинку культури с. 

Судилків (303,5 тис. грн.);  придбано приміщення для сільського клубу с. Велика  

Медведівка ( 50,0 тис. грн.).  

У заклади культури придбано 2 комп’ютери, 1 комплект звукопідсилювальної 

апаратури, 2 комплекти сценічних костюмів, тенісний стіл, сітка для тенісного стола, 

ракетка для тенісного стола, м’яч футбольний на загальну суму – 84,4 тис.грн. У 

Полянський сільський будинок культури проведено  Інтернет. 

За звітний період 2017 року колективи закладів культури громади досягли  успіхів 

у конкурсах різних рівнів (районний та обласний конкурс «Доторкнися до душі свого 

народу», І місце; солістка ансамблю «Веснянка» Полянського СБК Каріна Ідрісова взяла 

участь у фестивалі «Яскраві діти України», що проходив у жовтні в м. Хмельницький за 

підтримки Народного депутата України С. Лабазюка. У регіональному фестивалі «Атом 

любові» в м. Нетішин Танцювальний колектив «Креатив» Полянського СБК отримав 

диплом ІІ ступеня, солістка Полянського будинку культури Юлія Срібна отримала диплом 

ІІІ ступеня, солістка Полянського СБК Каріна Ідрісова отримала диплом учасника 

фестивалю. Слід відмітити активну діяльність колективів закладів культури у проведенні 

спільних тематичних свят, приурочених до Державних та народних свят.  

 

Спорт 

У сільській раді діє програма розвитку фізичної культури і спорту на території 

Судилківської сільської ради на період 2017-2018 рр. Протягом звітного періоду з метою 

розвитку фізкультури та спорту, з метою  пропаганди здорового способу життя проведено 

заходи з фізкультури і спорту з таких видів: футбол, волейбол, баскетбол. Першочергово 

змагання з даних видів проходили на базі навчальних закладів громади. 

У 2017 році команди футболістів з населених пунктів громади (6 команд) взяли 

участь у Кубку з футболу «Північ Поділля», який відбувся за підтримки народного 

депутата України Р.Мацоли. Друге почесне місце у фіналі виборола команда с.Городище. 

Слід зазначити, що Судилківська зош І-ІІІ ступенів бере участь у реалізації проекту 

«Спорт. Поліція. Діти», проведено спільні зустрічі, екскурсії. 

Учнівська молодь с. Судилків успішно займалися у гуртку «Панкратіон»  

фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».    

Просвітницька робота з даного питання позначена проведенням тематичних 

тренінгів, зустрічей з учнівською молоддю. 

Було направлено кошти у вигляді іншої субвенції  на утримання спортивної школи 

«Колос» в сумі – 403 233 грн., та Грицівської школи сприяння в сумі – 102 448 грн. 

 

Соціальний захист 

Протягом звітного періоду з метою підтримки малозахищених верств населення та 

малозабезпечених громадян,   вирішення першочергових питань щодо соціального захисту 

населення, відпрацювання системи надання допомог, пільг та компенсацій громадянам, 

які їх потребують прийняті наступні програми: 

- Комплексна програма соціального захисту населення на території Судилківської 

сільської ради на 2017 -2020  роки; 



- Програма соціальної підтримки осіб, які  беруть (брали) участь в 

антитерористичній операції та членів їх сімей, які проживають на території Судилківської 

сільської ради; 

- Програми надання соціальних послуг одиноким громадянам похилого віку, які 

проживають на території Судилківської сільської ради на 2017-2020 роки; 

- Програми вдосконалення соціальної роботи в Судилківській сільській раді 

(об’єднаній територіальній громаді) на 2017 -2021 роки . 

Реалізацію  державної соціальної політики щодо надання соціальних послуг 

одиноким громадянам похилого віку забезпечує соціальна служба сільської ради, яка   

складається  з 11 соціальних робітників та 1 соціального працівника. 

Працівники сільської ради співпрацюють з управлінням соціального захисту 

населення Шепетівської  районної державної адміністрації  з питань нарахування та 

виплати субсидій, пільг та інших соціальних допомог.  Працівники сільської ради  

формують особові справи користувачів соціальних пільг , передають їх до управління 

соціального захисту населення райдержадміністрації для подальшого опрацювання та 

нарахування соціальних виплат. 

Для здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми, молоддю та іншими соціально 

незахищеними групами населення в громаді обов’язки фахівця із соціальної роботи 

покладено на методистів з виховної роботи (працює 3 методисти). Методистами 

проведена соціальна робота, надано послуги багатодітним сім’ям, їх у громаді 178, в них 

виховується 427 дітей. 

У 2017 році на обліку перебувало 35 сімей, як такі, що опинилися у складних 

життєвих обставинах; під соціальним супроводом – 26 сімей.  

За результатами роботи з уразливими категоріями населення для 52 осіб оформлено 

документи, влаштовано 11 осіб на навчання, надано допомогу одягом, взуттям для 19 осіб. 

Були направлені кошти у вигляді іншої субвенції на пільгове перевезення та 

пільговий зв'язок в сумі – 301 000 грн. 

 

 Здійснення діяльності адміністративною комісією 

при виконавчому комітеті сільської  ради 
При виконавчому комітеті Судилківської сільської  ради створена  адміністративна 

комісія, яка розглядає  протоколи про адміністративні правопорушення. Так, в минулому 

році,  було проведено 13 засідань адміністративної комісії та прийнято 29 рішень. 

Основними адміністративними порушеннями на сьогоднішній день є порушення   правил 

торгівлі на ринках (ст. 159 Кодексу України про адміністративні правопорушення) – 9 

випадків,  та порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі , 

громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються 

підприємницькою діяльністю(ст. 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення)- 14 випадків.  

 

Охорона здоров’я 

Судилківська   сільська   рада   на виконання делегованих державних повноважень 

передає повний обсяг видатків, обрахований за фінансовими нормативами бюджетної 

забезпеченості на відповідний  рік на фінансування медичних закладів, що надають 

медичні послуги для населення об’єднаної територіальної громади з сільського бюджету 

до районного бюджету. Сільською радою надано субвенцію районному бюджету для КЗ 

Шепетівський ПМСД – 9 967,2 тис. грн.  

Окрім того, з метою підвищення якості лікування, надання медичної допомоги 

населенню громади, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 

сільською радою прийняті програми: 

-  підтримки медицини на території Судилківської сільської ради на 2017-2019 

роки; 



- надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю для 

амбулаторного лікування на базі КЗ «Шепетівський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2017-2019 роки; 

-  зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я - 

Шепетівського Центру первинної медико-санітарної допомоги, що знаходяться на 

території Судилківської сільської ради на 2017-2020 роки. 

На виконання цих програм у 2017 році додатково виділялись кошти за наступними 

напрямками: 

- на  оплату енергоносіїв для закладів медицини, які розміщуються на території 

сільської ради в сумі  240,664 тис.грн.; 

- на  придбання медикаментів  для КЗ «Шепетівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» в сумі 94,0 тис.грн.; 

- на придбання туберкуліну для КЗ «Шепетівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги» в сумі 54,00 тис.грн.; 

- на підтримку хворих нефрологічного профілю для  КЗ «Шепетівський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 15,2 тис.грн.; 

- на виплату заробітної плати для працівників Шепетівської ЦРЛ в сумі 

100,0тис.грн. та працівників вузлової лікарні станції Шепетівка в сумі 100,0тис.грн; 

- на придбання апарата для абляції вен Шепетівської ЦРЛ в сумі 30,0 тис.грн. та 

бінокулярного мікроскопа для лабораторії Шепетівської ЦРЛ в сумі 10,0 тис.грн.; 

- на придбання вогнегасників в сумі 2,0тис.грн. та 11,0тис.грн на придбання газу 

для транспортування для ФАПів та амбулаторій громади.  

 

 

У звіті охоплені різні сфери діяльності  ради у 2017 році. Як бачимо, нам є про що 

звітувати, адже проведено значну роботу, яка принесла позитивні результати. Дякую усім 

депутатам, членам виконавчого комітету, працівникам органів місцевого самоврядування, 

керівникам підприємств, організацій, установ , жителям громади  за спільну і 

результативну працю. Дякую усім , хто  підтримував  і допомагав  сільській раді у  

виконанні  заходів  по соціально-економічному розвитку , хто  справами  доводив  свою 

небайдужість  до  становлення і  розвитку    нашої громади.   

 
 

Сільський голова         Т.М.Котик 


