
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

54 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

    17 березня 2020 року                                   с.Судилків                                № 1 

 

Про внесення змін до Програми 

розроблення містобудівної документації 

населених пунктів Судилківської 

сільської ради на 2020 рік затвердженої 

рішенням сільської ради від 24 грудня 

2019 року № 3 

 

 

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

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. Внести зміни до рішення сільської ради від 24 грудня 2019 року №3 «Про 

Програму розроблення містобудівної документації населених пунктів Судилківської 

сільської ради на 2020 рік» наступного змісту: 

1.1. Розділ 7. Етапи реалізації програми викласти в наступній редакції: 

« Реалізація Програми розрахована на 2020 рік.  

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

Всього 

витрат на 

виконання 

програми, 

грн. 

Роботи з випуску генерального плану населеного пункту с. Судилків 29000,00 

Роботи з плану зонування території населеного пункту с. Судилків 66000,00 

Роботи з випуску генерального плану населеного пункту с. Лозичне 9000,00 

Роботи з плану зонування території населеного пункту с. Лозичне 23000,00 

Роботи з випуску генерального плану населеного пункту с. Білокриниччя 9000,00 

Роботи з плану зонування території населеного пункту с. Білокриниччя 23000,00 

Роботи з випуску генерального плану населеного пункту с. Климентовичі 7000,00 

Роботи з плану зонування території населеного пункту с. Климентовичі 16000,00 



Роботи з випуску генерального плану населеного пункту с. Рудня – 

Новенька 

6000,00 

Роботи з плану зонування території населеного пункту с. Рудня – Новенька 15000,00 

Роботи з випуску генерального плану населеного пункту с. Городище 18000,00 

Роботи з плану зонування території населеного пункту с. Городище 110000,00 

Роботи з випуску генерального плану населеного пункту с. Пашуки 9000,00 

Роботи з плану зонування території населеного пункту с. Пашуки 49000,00 

Роботи з випуску генерального плану населеного пункту с. Красносілка 8000,00 

Роботи з плану зонування території населеного пункту с. Красносілка 45000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Судилків  

25000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Лозичне 

15000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Білокриниччя 

15000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Климентовичі 

15000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Рудня-Новенька 

15000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Городище 

25000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Красносілка 

15000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Пашуки 

15000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Хролин 

15000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Траулин 

15000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Велика Медведівка 

15000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Савичі 

15000,00 

Проведення стратегічно-екологічної оцінки території населеного пункту 

с.Купине 

15000,00 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 Сільський голова        Тетяна КОТИК  

 


