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 РІШЕННЯ 

 

28 лютого 2019 року   с. Судилків №    1 
 

 

Про звіт Судилківського 

сільського голови про 

проведену роботу за 2018 

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 2018 рік взяти  

до відома (додається). 

 

 

Сільський голова         Т.М.Котик 

  



Звіт  Судилківського сільського голови   

про проведену роботу за 2018 рік 

 

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

Україні» представляю звіт про проведену роботу Судилківської сільської  ради   за  2018 

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 входить 21 населений пункт. 

Загальна площа території ОТГ  становить  386,769 кв.км., кількість населення – 13438 чол. 

(станом на 01.01.2019р.). 

Діяльність сільської  ради у звітному періоді здійснювалась відповідно до 

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

прийнятих  радою. 

За звітний період підготовлено та проведено 17 сесій сільської  ради, на яких було 

прийнято  226 рішень. 

У 2018 році  підготовлено та проведено 30  засідань виконавчого комітету 

сільської  ради, на яких прийнято  408 рішень.   

Сільська рада постійно працювала  із зверненнями громадян. Так, за 2018 рік  до 

сільської  ради звернулось з письмовими зверненнями – 974 особи, на особистому прийомі 

побувало 426 осіб. 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 4535 довідок, 

опрацьовано 3404 вхідних листів.  

У звітному періоді було  прийнято шістнадцять  програм для розвитку громади, 

ключовими з них є: 

- Програми розвитку освіти на території Судилківської сільської ради  на 2019-

2020 роки; 

-  Програма благоустрою населених пунктів Судилківської сільської ради на 2019-

2020 роки; 

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

антитерористичній операції - операції об’єднаних сил та членів їх сімей, які проживають 

на території Судилківської сільської ради на 2019 рік; 

- Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів 

Судилківської сільської ради. 

 

Робота з проектами 

 

У 2018 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 

5808,2 тис.грн. За рахунок вказаної субвенції сільською радою було реалізовано 13 

проектів на суму 5 802,55 тис.грн., що становить 99,91 % від загального обсягу виділеної 

субвенції, а саме : 

1. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Велика Медведівка Шепетівського району Хмельницької області . 

2. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Хролин Шепетівського району Хмельницької області . 



3. Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Городище Шепетівського району Хмельницької області . 

4. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Красносілка Шепетівського району Хмельницької області . 

5. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Лозичне Шепетівського району Хмельницької області . 

6. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Пашуки Шепетівського району Хмельницької області . 

7. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Жолудки Шепетівського району Хмельницької області . 

8. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської  

сільської ради в с.Поляна Шепетівського району Хмельницької області . 

9. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської  

сільської ради в с.Білокриниччя Шепетівського району Хмельницької області . 

10. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Траулин Шепетівського району Хмельницької області. 

11. Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення Судилківської 

сільської ради в с.Новичі Шепетівського району Хмельницької області. 

12. Закупівля двох шкільних автобусів для підвезення дітей до навчальних 

закладів Судилківської сільської ради. 

13. Капітальний ремонт будівлі Судилківської філії Судилківської 

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

Шепетівського району, Хмельницької області. 

З державного фонду регіонального розвитку було передбачено 4 054,1 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 (4 054,1 тис. грн. - кошти ДФРР, 700 тис.грн - кошти місцевого бюджету) 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій була запланована  в сумі 1 304 

тис.грн., з них: 

- 151,942 тис.грн. – на співфінансування закупівлі шкільного автобуса для 

підвезення дітей до навчальних закладів Судилківської сільської ради 

- 120 тис.грн. на капітальний ремонт (заміна вікон) Серединецької ЗОШ І-ІІІ ст.; 

- 134,8 тис.грн. на улаштування 3-х громадських криниць с.Хролин; 

- 47,044 тис.грн. на придбання спортивного спорядження для Городищенської 

загальноосвітньої школи I—III ступенів; 

- 95 тис.грн. на придбання дитячого майданчика в село Поляна; 

- 80 тис. грн. на придбання дитячого майданчика в село Траулин; 

Кошти в сумі 675,214 тис.грн. залишилися не розподіленими. 

 

 

Освіта 

 

На території сільської ради станом на 01 січня 2019 року функціонує 10 закладів 

загальної середньої освіти та  6 дошкільних навчальних закладів.   

На розвиток освітньої галузі у 2018 році було використано: 

коштів субвенції – 28 168 862, 00 грн; коштів місцевого бюджету – 25 115 109, 00 

грн; коштів державного бюджету – 3 604 850, 00 грн; коштів ДФРР – 4 054 123, 00 грн; на 

«НУШ» – 522 794, 00 грн; на інклюзію – 12 400, 00 грн. 



На поточні ремонти у 2018 році використано: у здо – 120,4 тис. грн.;  у ззсо – 

353,96 тис.грн. 

У заклади загальної середньої освіти  завезено вугілля на суму 1 795 399,90 грн.  

Проведено ремонт внутрішньої системи опалення у Травлинській зош I-III ступенів, 

В.Медведівській, Полянській гімназіях, Лозичанській філії Судилківської зош I-III 

ступенів. 

Закуплено холодильне та технологічне обладнання для харчоблоків: 

- В.Медведівської гімназії – електроплита (21 300 грн), 

- Полянської гімназії – духова шафа (6501 грн), холодильник (7349 грн ), бойлер 

(2310 грн); 

- Серединецької зош I-III ступенів – морозильна камера (6900 грн), 

- Травлинської зош I-III ступенів – духова шафа (6719 грн), 

- Новицької початкової школи –  бойлер ( 2350 ), 

- Судилківської філії Судилківської зош I-III ступенів – морозильна камера 

(7900грн), Судилківської зош I-III ступенів – морозильна скриня (8900 грн),  

- Городищенської зош I-III cтупенів – холодильник (11445 грн). 

Придбано котел у Серединецьку зош I-III ступенів (181 000 грн та 31000 грн). 

Замінено вікна на металопластикові у таких закладах освіти: Новицькій початковій школі 

9 вікон (56005 грн), Серединецькій зош I-III ступенів 12 вікон (120 000 грн), 

Білокриницькій філії Судилківської зош I-III ступенів 6 вікон. Замінено двері у Новицькій 

початковій школі (16 997 грн). 

У Городищенську зош I-III ступенів придбано 7 велосипедів для занять учнів у 

туристичному клубі «Меридіан». У заклади I-III ступенів придбано 4 макети 

масогабаритних АКМ для освітнього процесу уроків  Захисту Вітчизни  на суму 46600грн. 

Всього на зміцнення  матеріальної бази навчальних закладів у 2018 році  

використано  412 676 грн. 

У 2018 році парк автобусів збільшився на 2 машини: на умовах співфінансування 

(70x30) придбано два шкільні автобуси у Городищенську зош I-III ступенів вартістю 

1 791 000 грн. та у Травлинську зош I-III ступенів вартістю 2 04 600 грн. Тому парк 

автобусів у 2018 році нараховував 7 машин, здійснювався щоденний довіз 450 дітей з 16 

населених пунктів. 

У закладах загальної середньої освіти у 2018 році сільською радою створено 

необхідні умови для забезпечення якості початкової освіти у рамках реалізації Концепції 

Нова українська школа. Так, використовуючи кошти державного та місцевого бюджетів, 

зроблено наступне: 

- протягом липня-серпня 2018 року  придбано  9 комплектів мультимедійного 

обладнання (ноутбук, принтер, сканер) для учнів 1-х класів; для учнів 1-4 класів придбано  

8 комп’ютерів. Загальна вартість обладнання - 378 509 гривень (державний бюджет – 

303 835грн та місцевий бюджет 74 647 грн); 

- закуплено меблі (парти і стільці) для учнів 1-х класів на суму 164 564 грн - обл. 

бюджет, 40 161 грн. - місцевий бюджет; 

-  придбано дидактичне обладнання на суму  207 558 грн -обл.. бюджет, 23 064 грн -

місц. бюджет; 

- за кошти місцевого бюджету закуплено килимки  в навчальні класі на суму до 

5000грн. 

Слід зазначити, що у 2018 році особливу увагу приділено навчанню учнів 1 класу, 

так як з початку 2018-2019 навчального року стартувала нова українська школа. У ззсо 

громади навчається 130 першокласників. Учні 1 класу забезпечені безкоштовними 

наборами LEGO, вчителі успішно використовують набори для навчання дітей, розвитку їх 

творчих здібностей, уяви та дрібної моторики рук.  

Пріоритетні  завдання у освітньої галузі на 2019 рік: 

http://nus.org.ua/news/pershi-klasy-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly-bezkoshtovno-otrymayut-nabory-lego/
http://nus.org.ua/news/pershi-klasy-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly-bezkoshtovno-otrymayut-nabory-lego/


-  забезпечити виконання  державних нормативно-правових документів, які 

стосуються галузі освіти;  

-  активізувати діяльність щодо урізноманітнення форм роботи та впровадження у 

діяльність закладів освіти  інноваційних технологій, проектів; 

-  консолідувати зусилля колективів закладів освіти щодо нового поступу на шляху 

Нової української школи; 

-  сприяти зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти 

 

Культура 

 

У 2018 році мережа закладів культури  не змінювалась: 19 закладів культури, з них - 

6 сільських будинків культури та 13 сільських клубів;  фольклорний ансамбль «Веснянка» 

Полянського СБК носить звання «Народний». 

Кадровий склад працівників культури громади - 38 працівників, 23 з них 

забезпечували культурно-освітню діяльність. Освіта: 5 працівників мають вищу фахову 

освіту; 17 – базову вищу, в тому числі 11 фахову. 

На базі клубних закладів діяло 96 клубних формувань, 56 з яких – дитячі. Учасники 

клубних формувань – 756 чоловік, з них 461 діти, 30  майстрів декоративно-прикладного 

мистецтва. 

Протягом 2018 року було проведено 635 культурно-масових і розважальних заходів. 

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

становить  31104грн . 

У 2018 році з місцевого бюджету на потреби культури виділено кошти на придбання 

звукопідсилювальної техніки в Судилківський сільський будинок культури на суму 26,6 

тис. грн, 2 сабвуфери на суму 27,379 тис.грн, стійки мікрофонні на суму 8,257 тис.грн,  

мікрофони на суму 8,563 тис.грн, світлова апаратура у Полянський СБК на суму 

1,000тис.грн.  У Великомедведівський  сільський клуб проведено  Інтернет. 

За звітний період 2018 року колективи закладів культури громади досягали  успіхів у 

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

народу», І місце; дует «Поляночка» Полянського СБК вибороли Гран-прі обласного 

фестивалю «Срібне сяйво», були нагородженні дипломом І ступеню та кубком у номінації 

«вокал» у Обласному фестивалі-конкурсі сценічних творів військово-патріотичної 

тематики, присвячений Дню захисника України, стали учасниками Всеукраїнського 

фестивалю «Червона Рута» та «Лесині джерела». Солістка Судилківського СБК Ангеліна 

Гончаровська була нагороджена дипломом І ступеню на фестивалі «Срібне сяйво», тріо 

«Сяйво» Судилківського СБК вибороли ІІІ місце на тому ж конкурсі. Фольклорний 

ансамбль «Веснянка»  Полянського СБК, керівник Л. О. Мурга  вкотре підтвердили звання 

«народний». Колектив був запрошений на Регіональний фестиваль «Етногостини у 

Перлинки». Творчим підходом у діяльності відзначився колектив «Гомін» (керівник 

Тончук Н.О.), учасниками якого є працівники культури. Протягом 2018 року колектив з 

концертною програмою відвідав усі населені пункти громади.   

Вагомою складовою культурного простору громади є сільські бібліотеки. У 2018 

році мережа сільських бібліотек громади  не змінювалася  - 13 бібліотек, 14 завідуючих 

бібліотеками. Протягом 2018 року бібліотеки громади отримали 985 примірних 

документів на суму 47,477 тис. грн. За кошти сільської ради придбано 396 примірників на 

суму 36,0 тис. грн. На періодику виділено 6,0 тис. грн на ІІ півріччя 2018 року та 4,0 тис. 

грн на І півріччя 2019 року. Також було придбано кольоровий принтер для Судилківської 

сільської бібліотеки для дітей, виставковий стенд, бібтехніку, фліпчарт на суму 8,8 тис. 

грн. Потрібно зазначити, що протягом 2018 року сільські бібліотекарі на чолі з провідним 

бібліотекарем Захарчук В.В. досягали вагомих успіхів у методичній діяльності у різних 

ефективних формах роботи.  



У сільських бібліотеках громади  діють центри Регіональної інформації, через які 

користувачі отримують інформацію про діяльність державної та місцевої влади, а ще 

мають можливість користуватися неопублікованими матеріалами, які збираються в 

тематичних теках. 

За звітний період колективи закладів культури громади брали активну участь  у 

проведенні спільних тематичних свят, приурочених до Державних та народних свят.  

У клубних та бібліотечних закладах громади створено музейні кімнати, краєзнавчі 

куточки, етноекспозиції. У музеях оновлено експозиції та доповнено існуючі  

експонатами сучасності. Забезпечено облік, збереження, пропаганда і використання 

пам’яток матеріальної та духовної культури в громадських музеях. У минулому році 

проведено моніторинг стану пам’яток культурної спадщини, косметичний ремонт 

пам’ятників та благоустрій територій біля них.   

Однак, зважаючи на сказане вище,  у діяльності закладів культури за звітний період 

мали  місце ряд проблем, недоліків, невикористаних резервів та можливостей. Так, 79% 

закладів культури  не під ’єднано до мережі Інтернет, що суттєво впливає на якість роботи 

закладу (інтернет наявний лише у Полянському БК, Судилківському БК, Вовківецькому 

БК, Городищенському БК, Серединецькому БК та Великомедведівському СК). Не 

створені електронні адреси закладів культури , що ускладнює інформаційне спілкування 

та листування з сільською радою та закладів між собою. Слід зазначити, що мала місце  

низька виконавська дисципліна та  самодисципліна працівників щодо виконання своїх 

обов’язків ( для прикладу: порушення часових норм графіка роботи). Часто форми роботи, 

що є у плані, не відповідали дійсності. Усі зазначені недоречності впливали на діяльність 

закладів культури, на виконання річного планування у плані зниження результативності. 

Пріоритетні  завдання у діяльності закладів культури на 2019 рік: 

-  забезпечити виконання  державних нормативно-правових документів, які 

стосуються галузі культури;  

-  забезпечити виконання річного планування закладів культури громади; 

-  активізувати діяльність щодо урізноманітнення форм роботи та впровадження у 

діяльність закладів культури  інноваційних технологій, проектів; 

-  консолідувати зусилля колективів закладів культури щодо під’єднання до мережі 

Інтернет та створення електронних скриньок, веб-сайтів з метою забезпечення сучасного 

інформаційного спілкування, листування та можливостей самореклами кожного закладу; 

-  продовжити зміцнювати матеріально-технічну базу закладів культури. 

 

Спорт 

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

Судилківської сільської ради на період 2017-2019 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 2018 році на території громади відбулися такі спортивні заходи: змагання з 

футболу, волейболу, шахів, армреслингу, гирьового спорту, перетягування канату у 

с.Лозичне («Богатирська слава с. Лозичне»), кубки з футболу у селах Серединці, 

Судилків, Городище). 

Слід зазначити, що учнівська молодь закладів загальної середньої освіти громади 

активно долучається до участі у змаганнях різного рівня. Судилківська зош І-ІІІ ступенів 

бере участь у реалізації проекту «Спорт. Поліція. Діти», проведено спільні зустрічі, 

екскурсії. 

З метою фізичного розвитку молоді, пропаганди здорового способу життя серед 

молоді на території сільської ради укладено Угоду з Шепетівською РО ВФСТ «Колос» 

АПК України.  



Просвітницька робота з даного питання позначена проведенням тематичних 

тренінгів, зустрічей з учнівською молоддю. 

Пріоритетні завдання на 2019 рік: 

-  забезпечити виконання  державних нормативно-правових документів, які 

стосуються галузі фізкультури та спорту;  

-  продовжити виконання заходів програми розвитку фізичної культури і спорту на 

території Судилківської сільської ради на період 2017-2019 рр. 

 

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. 

На початку 2018 року на обслуговуванні було 161 одиноких та одиноко 

проживаючих. З них по догляду знято 4 підопічних, померли 17 підопічних. Соціальні 

робітники обслуговують такі категорії людей: ветерани Другої Світової війни, учасники 

війни, діти війни, інваліди армії, інваліди дитинства. 

Протягом 2018 року соціальними робітниками надано різні види послуг: закупка і 

доставка медикаментів, прибирання приміщень, супровід підопічних до лікарні та ін.. 

Загальний обсяг витрат на соціальну службу у 2018 році становить  723217,84 грн, 

методисти з виховної роботи 159756,95 грн. 

Пріоритетні  завдання у діяльності соціальних робітників і працівників сільської 

ради  на 2019 рік: 

-  забезпечити виконання  державних нормативно-правових документів, які 

стосуються соціальної галузі;  

-  систематично поповнювати банк даних людей, які потребують соціального 

супроводу; поповнювати банк даних інших категорій громадян. 

 

 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,  надійшла  51 справа, з них 12 справ повернуто а по 39 справах прийнято постанови. 

Основними адміністративними порушеннями на сьогоднішній день є завідомо неправдиві 

виклики спеціальних служб – 18 випадків та порушення державних стандартів, норм і 

правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених 

пунктів - 8 випадків.  

 



Здійснення державної регуляторної політики 

Реалізація державної регуляторної політики Судилківською сільською радою та її 

виконавчим комітетом у 2018 році здійснювалась у відповідності до завдань, визначених 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально 

можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів 

суб’єктів господарювання, громадян та влади. 

Відповідно до  ст. 31  вищевказаного Закону відповідальною постійною комісією з 

питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Комісія 

розглядає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і 

забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які 

виносяться на розгляд ради. 

Для забезпечення системного  підходу до впровадження регуляторної політики на 

місцевому рівні  робота проводилася у таких напрямках: 

—  планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів (далі - Проектів); 

—  розроблення Проектів; 

—  здійснення аналізу регуляторного впливу; 

—  оприлюднення  та проведення публічного обговорення Проектів; 

—  подання Проектів на затвердження. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності»  до 15 грудня 2018 року було затверджено план діяльності 

Судилківської сільської ради  з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, який 

оприлюднено на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет. 

У 2018 році прийнято та оприлюднено  наступні регуляторні акти: 

-  рішення сільської ради від 21.06.2018 року №3 «Про місцеві податки і збори на 

2019 рік»; 

-  рішення сільської ради від 21.06.2018 року №4 «Про встановлення на території 

Судилківської сільської ради плати за землю в частині земельного податку на 2019 рік та 

затвердження Порядку її справляння»; 

-  рішення сільської ради від 13.08.2018 року №8 «Про залучення коштів замовників 

на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів 

Судилківської сільської ради».  
 

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 в сумі  –

 10 868,2 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 2018 році додатково виділялись кошти за наступними 

напрямками: 

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

сільської ради в сумі  360,0 тис.грн.; 

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

санітарної допомоги» в сумі 84,53 тис.грн.; 

- на  придбання обладнання та господарчих товарів для КЗ «Шепетівський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 10,6 тис.грн.; 

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

санітарної допомоги» в сумі 30,00 тис.грн.; 

- на підтримку хворих нефрологічного профілю для  КЗ «Шепетівський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 12,6 тис.грн.; 

- на придбання наркотичних препаратів онкологічним та онкогематологічним 

хворим  для КЗ «Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 83,0 

тис.грн.; 

- на  придбання модульного фельдшерського пункту в с.Вовківчики для КЗ 

«Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 195,42 тис.грн.; 

- на виплату заробітної плати для працівників Шепетівської ЦРЛ в сумі 400,00 

тис.грн.; 

- на придбання пального для автомобіля-флюрографа Шепетівської ЦРЛ в сумі 5,00 

тис.грн.; 

- на придбання антирабічної вакцини для проведення щеплення проти сказу 

Шепетівської ЦРЛ в сумі 9,0 тис.грн.; 

- на придбання продуктів харчування для оздоровлення 60 дітей шкільного віку 

Шепетівської ЦРЛ в сумі 14,508 тис.грн.; 

- на придбання інсуліну Шепетівської ЦРЛ в сумі 150,0 тис.грн.; 

- на придбання реактивів в лабораторію Шепетівської ЦРЛ в сумі 10,0 тис.грн.; 

- на придбання інструментів в травматологічне відділення для впровадження 

ендопротезування кульшових суглобів Шепетівської ЦРЛ в сумі 50,0 тис.грн .  

 

 

У звіті охоплені різні сфери діяльності  ради у 2018 році. Як бачите, сільською 

радою проводиться значна робота, яка приносить 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 

 


