
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

33 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

15 листопада 2018 року                       с.Судилків                                № 1 

 

Про внесення змін до Переліку об’єктів та 

заходів, які фінансуються у 2018 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, 

затвердженого рішенням сільської ради від 

19.07.2018 року № 2 

 

 

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 року № 423-р 

«Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», керуючись 

Законом 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 Переліку об’єктів та заходів, які фінансуються у 2018 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженого рішенням сільської ради 

від 19.07.2018 року № 2, виклавши його в новій редакції (додається). 

 2. 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 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

19.07.2018р. № 2 

(в редакції рішення сільської ради 

від 15.11.2018 року № 1) 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  

 

об’єктів та заходів, які фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 

 

         

№ 

з/п 
Назва об'єкта (заходу) 

Обсяг фінансування у 

2018 році,  тис. 

гривень 

 

 

 

1 
Придбання дитячого майданчика в село Поляна 

Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області 

95,0 

 

2 
Придбання велосипедів для Городищенської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського 

району Хмельницької області 

47,045 

 

3 
Улаштування криниці по вул.Ватутіна в с.Хролин 

Шепетівського району Хмельницької області 
49,231 

 

4 
Улаштування криниці № 1 по вул.Центральна в с.Хролин 

Шепетівського району Хмельницької області 
42,645 

 

5 
Улаштування криниці № 2 по вул.Центральна в с.Хролин 

Шепетівського району Хмельницької області 
42,922 

 

6 
Закупівля шкільного автобуса для підвезення дітей до 

навчальних закладів Судилківської сільської ради 
151,942 

 

7 
Придбання дитячого майданчика в село Траулин 

Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області 

80,0 

 

8 

Капітальний  ремонт Серединецької ЗОШ І-ІІІ ступенів  

(заміна вікон) по вул.Миру, 119 –А у с.серединці 

Шепетівського району Хмельницької області 

120,0 

 

  Разом 628,785 
 

 

  
    

 
 Сільський голова  

  

Котик Т.М. 
  


