
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

26 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

21 червня 2018 року                            с.Судилків                                № 6 

 

Про затвердження Переліку проектів, що 

фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у 2018 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), витягу з протоколу № 2 від 31 травня 2018 

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 житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, 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 2018 році в Судилківській об’єднаній територіальній громаді: 

 1.1. Закупівля двох шкільних автобусів для підвезення дітей до навчальних закладів 

Судилківської сільської ради - 1080,00 тис. гривень. 

 1.2. Капітальний ремонт будівлі Судилківської філії Судилківської загальноосвітньої 

школи I-III ступеня по вул. Богдана Хмельницького, 5 в с. Судилків, Шепетівського району, 

Хмельницької області - 2643,504 тис.гривень. 

 1.3. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Велика Медведівка Шепетівського району Хмельницької області - 131,341 

тис.гривень. 

 1.4. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Красносілка Шепетівського району Хмельницької області - 235,555 

тис.гривень. 



 1.5. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Лозичне Шепетівського району Хмельницької області - 65,440 тис.гривень. 

 1.6. Капітальний ремонт ектричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Пашуки Шепетівського району Хмельницької області - 207,170 

тис.гривень. 

 1.7. Капітальний ремонт ектричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Жолудки Шепетівського району Хмельницької області - 164,246 

тис.гривень. 

 1.8. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Траулин Шепетівського району Хмельницької області - 118,775 

тис.гривень. 

 1.9. Капітальний ремонт ектричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Поляна Шепетівського району Хмельницької області - 282,066 тис.гривень. 

 1.10. Капітальний ремонт ектричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Білокриниччя Шепетівського району Хмельницької області - 254,964 

тис.грнивень. 

 1.11. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Новичі Шепетівського району Хмельницької області - 198,343 тис.гривень. 

 1.12. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської сільської 

ради в с.Хролин Шепетівського району Хмельницької області - 234,222 тис.гривень. 

 1.13. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської сільської 

ради в с.Городище Шепетівського району Хмельницької області - 103,916 тис.гривень. 

 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 


