
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

51 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2019 року                                 с.Судилків                                № 11 

 

Про Програму облаштування дитячих 

ігрових майданчиків на території 

Судилківської сільської ради на 2020 

рік 

 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про виконання Програми облаштування дитячих ігрових 

майданчиків на території Судилківської сільської ради на 2019 рік взяти до відома 

(додаток 1).  

2. Затвердити Програму облаштування дитячих ігрових майданчиків на території 

Судилківської сільської ради на   2020 рік (додається) . 

3. Рішення  35-ої сесії сільської ради від 22.12.2018 року №4 «Про Програму 

облаштування дитячих ігрових майданчиків на території Судилківської сільської ради на 

2019 рік» вважати таким, що втратило чинність. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 

соціального захисту населення ( голова комісії А.С.Кравчук). 

 

 

Сільський голова        Т.Котик 

  



Додаток 1 

до рішення  сільської ради від 

24.12.2019року №11 

 

Інформація про виконання Програми облаштування дитячих ігрових 

майданчиків на території Судилківської сільської ради на 2019 рік 

 

 

Рішенням тридцять п’ятої сесії від 22.12.2018 року №4 затверджена Програма 

облаштування дитячих ігрових майданчиків на території Судилківської сільської ради на 

2019 рік. Програма діяла на території населених пунктів сільської ради у 2019 році.  

Основною метою Програми було забезпечення  дітей та їх батьків можливістю 

змістовного дозвілля шляхом облаштування дитячих ігрових майданчиків у  населених 

пунктах громади.  

На виконання Програми у 2019  році було облаштовано чотири дитячих 

майданчика у селі Городище, селі Вовківці та два у селі Судилків.  Облаштування 

дитячих майданчиків дасть можливість  забезпечити дітям здорові умови перебування на 

свіжому повітрі  для зміцнення їх організму, правильного фізичного розвитку, а також для 

розумного  проведення дозвілля в колективі своїх однолітків. 

На виконання Програми у 2019 році за було придбано: 

- дитячий майданчик у село Судилків на суму 57567,00 грн.( 56991,33 грн - кошти 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій; 575,67 грн. – кошти сільського 

бюджету). 

- дитячий майданчик у село Вовківці на суму 57567,00 грн.( 56991,33 грн - кошти 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій; 575,67 грн. – кошти сільського 

бюджету). 

- дитячий майданчик у село Судилків вул.Гранітна  на суму 58067,00 грн.( 

58067,00 грн - кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій); 

- дитячий майданчик у село Городище на суму 58067,00 грн.( 58067,00 грн - 

кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій). 

 

Головний бухгалтер       О.Лабунець 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  сільської ради від 

24.12.2019року №11 

Програма  

облаштування дитячих ігрових майданчиків 

на території Судилківської сільської ради на 2020 рік 

 

Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

2. Розробник програми Судилківська сільська рада 

3. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада      

4. Учасники програми Судилківська сільська рада, громадяни 

України, що проживають на території 

сільської ради,   підприємства, установи, 

організації, які функціонують на території 

сільської ради                

5. Термін реалізації програми 2020 рік 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством  

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, усього тис.грн. 

250,0 

 у тому числі:  

7.1. коштів місцевого бюджету  

7.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені чинним 

законодавством. 

 

1. Правові підстави 

Програма облаштування дитячих ігрових майданчиків на території Судилківської 

сільської ради на 2020 рік (далі – Програма) розроблена з метою  розвитку українського 

села та діє на період 2020 року. 

2. Загальна частина 

Найголовнішим та найдостойнішим об'єктом турботи нашої держави та громади є 

діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, в якому могли б, 

граючись, повноцінно розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на 



початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, 

емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання. 

Світ дитини – це світ, в якому дорослі повинні створити найкращі стартові умови 

для її життя та сприяти розвитку індивідуальних здібностей в безпечному середовищі. У 

такому випадку українська сім'я буде щасливою та стійкою до глобальних світових змін. 

3. Мета Програми 

Мета Програми полягає в продовженні облаштування дитячих ігрових майданчиків 

на території Судилківської сільської ради. 

4. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

– облаштування дитячих ігрових майданчиків на території сільської ради; 

– створення сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами домівки та 

школи гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та 

соціальної поведінки, які стануть у пригоді в світі дорослих; 

– підвищення престижу сім'ї та сімейного відпочинку. 

 

5. Механізми реалізації Програми 

Видатки, пов'язані з облаштуванням дитячих ігрових майданчиків, здійснюються за 

рахунок виділених у встановленому порядку коштів з відповідних бюджетів, не 

заборонених законодавством. 

6. Очікувані результати від реалізації Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

– облаштувати дитячі ігрові майданчики в дошкільних навчальних закладах, парках, 

скверах, інших визначених місцях населених пунктів сільської ради; 

– поліпшити та зміцнити стан фізичного і психологічного здоров'я дітей; 

– забезпечити дітям та їх батькам можливість змістовного дозвілля; 

– підвищити престиж сім'ї та сімейного дозвілля. 

 

 

Сільський голова                                    Т. Котик 


