
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

49 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

13 грудня 2019 року                                      с.Судилків                                №  6 

 

Про внесення змін до переліку об’єктів та заходів, 

які фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

 

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» та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від  23 січня 2019 р. № 39-р та від 05 червня 2019 

р. № 365-р «Деякі питання розподілу у 2019 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 2019 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженого рішенням сорок третьої 

сільської ради від 04.07.2019 року №3,  зі змінами від 02.10.2019 року  рішення №12, виклавши 

перелік об’єктів у новій редакції (додається). 

 2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера сільської 

ради О.Лабунець. 

 

 

 

 Сільський голова         Т.Котик 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради від 04.07.2019р. 

№ 3 (в редакції рішення сільської ради 

від 13.12.2019 року №6) 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та заходів, які фінансуються у 2019 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 

2019 році,  тис. 

гривень за 

рахунок залишку 

2018 року 

Обсяг 

фінансування у 

2019 році,  тис. 

гривень за 

рахунок 

надходження 

субвенції у 2019 

році 

1 

Придбання дитячого майданчика в село Судилків 

Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області 

56989,33  

2 

Придбання дитячого майданчика в село Вовківці 

Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області 

56989,33  

3 
Придбання дитячого майданчика в село Судилків вул. 

Гранітна Шепетівського району Хмельницької області 

 58067,00 

4 

Придбання дитячого майданчика в село Городище 

Судилківської сільської ради Шепетівського району 

Хмельницької області 

 58067,00 

5 
Улаштування криниці по вул.Партизанська в с.Велика 

Медведівка Шепетівського району Хмельницької області 

57915,00  

6 
Улаштування криниці по вул.Молодіжна в с.Велика 

Медведівка Шепетівського району Хмельницької області 

52212,36  

7 
Улаштування криниці в с.Жолудки Шепетівського району 

Хмельницької області 

65154,73  

8 
Улаштування криниці в с.Красносілка Шепетівського 

району Хмельницької області 

 66012,29 

9 
Улаштування криниці в с.Вовківці Шепетівського району 

Хмельницької області 

 52625,23 

10 
Капітальний ремонт криниці в с.Березна Шепетівського 

району Хмельницької області 

32302,89  

11 

Нове будівництво мереж зовнішнього електроосвітлення 

вулиці Молодіжна, вулиці Миру, вулиці Підлісна та 

вулиці Тернова с.Серединцi Шепетівського р-н 

Хмельницької обл. 

98693,11 161228,48 

12 

Придбання мультимедійного обладнання в Хролинський 

будинок культури Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області 

20000,00  

13 

Придбання мультимедійного обладнання в Судилківський 

будинок культури Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області 

21980,00  

14 

Придбання музичного обладнання в Городищенський 

будинок культури Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області 

15000,00  

15 
Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) 

Хролинської ЗОШ І-ІІ ст.  

197980,20  

  Разом 
675216,95 396000,00 

 

Сільський голова           Т.Котик 


