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Додаток  

до рішення сесії сільської ради від  

18 червня 2020 року №24 

 

Звіт  Судилківського сільського голови   

про проведену роботу за 2019 рік 

 

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

представляю звіт про проведену роботу Судилківської сільської  ради   за  2019 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  369,647кв.км., кількість населення – 13258 чол. (станом 

на 01.01.2020р.). 

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 16 сесій сільської  ради, на яких було 

прийнято  261 рішення. 

У 2019 році  підготовлено та проведено 28  засідань виконавчого комітету сільської  

ради, на яких прийнято  403 рішення.   

Сільська рада постійно працювала  із зверненнями громадян. Так, за 2019 рік  до 

сільської  ради звернулось з письмовими зверненнями – 1851 особа, на особистому 

прийомі побувало 453 особи. 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 3486 довідок, 

опрацьовано 3182 вхідних листів.  

У звітному періоді було  прийнято п’ятнадцять  програм для розвитку громади, 

ключовими з них є: 

- Програма забезпечення проведення нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів у 2019-2021 роках; 

- Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів 

Судилківської сільської ради на 2020 рік; 

- Програма підтримки медицини на території Судилківської сільської ради на 2020-

2022 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 2020 рік. 

 

Робота з проектами 

У 2019 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 

5351,7тис.грн. За рахунок вказаної субвенції сільською радою було реалізовано 4 проекти 

на суму 5351,7тис.грн., що становить 100 % від загального обсягу виділеної субвенції, а 

саме : 

1. Капітальний ремонт горищного покриття (даху) школи в Хмельницькій 

області, Шепетівського району, с.Траулин, вул. Центральна, 16. 



2. Капітальний ремонт фасадів будівлі дитячого садочка «Сонечко» по вул. 

Шкільна, 19/1 в с.Городище Шепетівського району Хмельницької області . 

3. Капітальний ремонт будинку культури, вулиця Героїв Майдану, 65, в 

с.Судилків Шепетівського району Хмельницької області . 

4. Капітальний ремонт будівлі Судилківської філії Судилківської 

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

Шепетівського району Хмельницької області. 

З державного фонду регіонального розвитку було передбачено 9331,00 тис.грн. на 

створення умов для надання високоякісних освітніх послуг через реалізацію проекту 

«Капітальний ремонт фасадів (утеплення) Судилківської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Судилківської сільської ради Шепетівського району» в рамках реалізації 

концепції «Нова українська школа». Роботи виконані в повному обсязі,  кошти освоєно на 

99% (9265,1 тис. грн. - кошти ДФРР, 643,709тис.грн - кошти місцевого бюджету). 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій була запланована  в сумі 811,403 

тис.грн., з них: 

- 197,980 тис.грн. на капітальний ремонт (заміна вікон) Хролинської ЗОШ І-ІІ ст.; 

- 326,223 тис.грн. на улаштування громадської криниці с.Красносілка, с. Жолудки, 

с. Вовківці, дві криниці с. В.Медведівка, та проведення капітального ремонту громадської 

криниці с.Березна; 

- 57,0 тис.грн. на придбання дитячого майданчика в село Судилків; 

- 57,0 тис.грн. на придбання дитячого майданчика в село Вовківці, 

- 58,1 тис. грн. на придбання дитячого майданчика в село Городище; 

- 58,1 тис.грн. на придбання дитячого майданчика в село Судилків; 

- 20,00 тис.грн. придбання мультимедійного обладнання в ХролинськийБК; 

- 22,00 тис.грн. придбання мультимедійного обладнання в Судилківський БК; 

- 15,00 тис.грн. придбання музичного обладнання в Городищенський БК. 

Кошти в сумі 259,9 тис.грн. залишилися нерозподіленими. 

 

Освіта 

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

загальної середньої освіти та  6 закладів дошкільної освіти. 

На розвиток освітньої галузі у 2019 році було використано: 

- коштів субвенції – 29236,558 тис.грн;  

- коштів місцевого бюджету – 29027,508 тис.грн;  

- коштів державного бюджету – 4067,798 тис.грн;  

- коштів ДФРР – 9265, 10 тис.грн;  

- на «НУШ» – 471,064 тис.грн;  

- на інклюзію – 50,506 тис.грн. 

На поточні ремонти у 2019 році використано у здо – 291,961 тис. грн.;  у ззсо – 

507,287 тис.грн. 

У заклади загальної середньої освіти  завезено вугілля на суму 1807,375 тис.грн.  

Проведено заміну котлів у Городищенській зош І-ІІІ ст. та Судилківській філії 

Судилківського ліцею. 

Закуплено холодильне та технологічне обладнання для харчоблоків: 

- Городищенської зош І-ІІІ ст.– придбано бункер для пелет (40000 грн), 

- Полянського ЗДО – придбано холодильник (8999 грн ),  

- Серединецького ЗДО – придбано холодильник (9650 грн ),  

- Травлинської зош I-III ступенів – придбано активну акустичну систему (6500 грн.) 

- Судилківської філії Судилківської зош I-III ступенів – улаштування криницi 

(28471грн.). 

- Судилківського ліцею- придбання обладнання і їдальню (272555 грн.) 



Придбано котел для  Городищенської зош І-ІІІ ст.(199700 грн.) та Судилківської 

філії Судилківського ліцею (199000 грн). Замінено вікна на металопластикові у таких 

закладах освіти: Хролинській зошI-II ступенів 12 вікон (200631 грн),  

Проведено капітальний ремонт санвузла у Судилківському ліцею за рахунок 

субвенції з обласного бюджету на умовах співфінансування (90 x10) в сумі 163,477 

тис.грн. 

Всього на зміцнення  матеріальної бази навчальних закладів у 2019 році  

використано  1039,89 тис.грн. 

У 2019 році парк автобусів збільшився на 1 машину: на умовах співфінансування 

(70x30) придбано шкільний автобус у Судилківський ліцей вартістю 1895,100 тис.грн. 

Тому парк автобусів у 2019 році нараховував 8 машин, здійснювався щоденний довіз 450 

дітей з 16 населених пунктів. 

У закладах загальної середньої освіти у 2019 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 серпня-вересня 2019 року  придбано  9 комплектів мультимедійного 

обладнання (ноутбук, принтер, сканер, мультимедійний комплекс) для учнів 1-х класів; 

для учнів 1-4 класів. Загальна вартість обладнання –213,340тис.грн. (державний бюджет – 

192005 грн та місцевий бюджет 21335,50 грн); 

- закуплено меблі (парти і стільці) для учнів 1-х класів на суму 154,442тис.грн - обл. 

бюджет, 14,158тис.грн. - місцевий бюджет; 

-  придбано дидактичне обладнання на суму  113,206тис.грн-обласний бюджет, 

18,943 грн. - місцевий бюджет; 

Для потреб НУШ (для 2-го класу) закуплено меблі на суму 171 602 грн (135 парт, 

100 %); дидактичні матеріали  на суму 132 149 грн (11 позицій, 100 %); комп’ютерне 

обладнання на суму 213 355 грн (8 комплектів). Всього витрачено на потреби НУШ 

517 106 грн. 

За період січня – червня 2019 року у ззсо закуплено господарські товари, 

канцелярські товари, будівельні матеріали на суму 1350 грн. 

На поточні ремонти у ззсо витрачено 123 000грн, у здо – 15 000 грн. Відремонтовано 

підлогу у спортивному залі Городищенської зош I-IIIступенів. 

Здано в експлуатацію футбольне поле зі штучним покриттям у Судилківській зош I-

III ступенів (на умовах спів фінансування 50 x 50 ) на загальну суму 1 375 540 грн. 

Пріоритетні  завдання у освітньої галузі на 2020 рік: 

- 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 2019 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 2019 року було проведено 635 культурно-масових і розважальних заходів. 

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

становить  9200 грн . 

У 2019 році з місцевого бюджету на потреби культури виділено кошти на 

капітальний ремонт Судилківського СБК – 1433, 177 тис. грн; поточний ремонт 

приміщень – 9232 грн, поточний ремонт та господарчі товари – 15379, 00 грн, 

матеріально-технічна база – 57580 грн, апаратура та товари до апаратури – 10601, 00 грн. 

кошти спецфонду (власні надходження) 24156, 20 грн. 

Вагомою складовою культурного простору громади є сільські бібліотеки. У 2019 

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

бібліотеками. Протягом 2019 року бібліотеки громади отримали 1138 примірних 

документів на суму 110,765 тис. грн. За кошти сільської ради придбано 368 примірників 

на суму 43,0 тис. грн. 

Крім того,  за кошти місцевого бюджету придбано: каталожну шафу (5088), 2 пуфи і 

3 столи (4900), виставкову шафу(1900), ламінатор і канцтовари (5642), 2 жорсткі диски 

для комп’ютера (1138). 

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 сіл Лозичне, Савичі, Климентовичі, що 

ускладнює інформаційне спілкування та листування з сільською радою та закладів між 

собою.  

Пріоритетні  завдання у діяльності закладів культури на 2020 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 

На території сільської ради діяла Програма розвитку фізичної культури і спорту на 

період 2017 – 2019 років, затверджена  сесією сільської ради. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації програми 1 251 000 грн.  

Згідно плану спортивних заходів 2019 року на території громади проведено кубки 

села з футболу (Серединці, Судилків, Траулин, Городище), у громаді 8 футбольних 

команд у селах Судилків, Серединці, Траулин, Городище, Хролин, Білокриниччя, 

Лозичне. Стали традиційними змагання з різних видів спорту (футбол, волейбол, 

армреслінг, штовхання довбні, перетягування каната, шахові турніри) у селах Лозичне та 

Білокриниччя «Богатирська слава села» (понад 200 учасників змагань у кожному селі). Вік 

учасників змагань – від 20 до 55 років. У 2019 році з місцевого бюджету було виділено 

кошти на придбання подарунків, грамот, дипломів переможцям та призерам.  

 Упродовж 2019 року було створено необхідні умови для розвитку дитячо – 

юнацького спорту.  



Спортивні зали та спортивні споруди у закладах освіти знаходяться у  належному 

стані. У вересні 2019 року здано в експлуатацію футбольне поле зі штучним покриттям у 

Судилківському ліцеї (на умовах співфінансування  50 x 50) .  Сільська рада взяла участь у 

державній програмі «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах 

України». З місцевого бюджету на будівництво поля використано 687 770 грн.  

Велику увагу приділено  Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі 

"Сокіл" ("Джура"). З місцевого бюджету на потреби роїв закладів загальної середньої 

освіти   було виділено кошти у сумі 18 000 грн.  для придбання інвентарю.  Три роки 

поспіль команда Судилківського ліцею бере участь в обласному етапі та посідає призові 

місця. 

У полі зору та підтримки сільської ради різні види конкурсів, змагань, спартакіад, 

спортивних фестивалів різних рівнів. 

Просвітницька робота з даного питання позначена проведенням тематичних 

тренінгів, зустрічей з учнівською молоддю. 

Пріоритетні завдання на 2020 рік: 

- забезпечити виконання  державних нормативно-правових документів, які 

стосуються галузі фізкультури та спорту;  

- забезпечити виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Судилківської сільської ради  на період 2020 – 2022 роки. 

 

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 2019 року на обслуговуванні було 153 одиноких та одиноко 

проживаючих особи. З них по догляду знято 10 підопічних, померли 16 підопічних. 

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

учасники війни, діти війни, інваліди армії, інваліди дитинства. 

Протягом 2019 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  786,585тис.грн, 

методисти з виховної роботи 449,812тис.грн. 

Пріоритетні  завдання у діяльності соціальних робітників і працівників сільської 

ради  на 2020 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. 



Охорона здоров’я 

Судилківська сільська рада 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 2019 році додатково виділялись кошти за наступними 

напрямками: 

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

сільської ради в сумі  412,0тис.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 42,5тис.грн.; 

- на придбання наркотичних препаратів онкологічним та онкогематологічним 

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

105,3тис.грн.; 

- на виплату заробітної плати для працівників Шепетівської ЦРЛ в сумі 500,00 

тис.грн.; 

- на придбання медичного кисню Шепетівської ЦРЛ в сумі 15,00тис.грн.; 

- на придбання антирабічної вакцини для проведення щеплення проти сказу 

Шепетівської ЦРЛ в сумі 5,0 тис.грн.; 

- на придбання продуктів харчування Шепетівської ЦРЛ в сумі 10,0тис.грн.; 

- на проведення капітального ремонту приймального відділення Шепетівської ЦРЛ 

в сумі 80,0 тис.грн.  

 

 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,  надійшло 10  справ, з них 3 справи повернуто,  а по 7 справах прийнято постанови. 

Основними адміністративними порушеннями на сьогоднішній день є доведення 

неповнолітнього до стану сп’яніння – 4 випадки та порушення правил торгівлі – 3 

випадки.  

Здійснення державної регуляторної політики 

Реалізація державної регуляторної політики Судилківською сільською радою та її 

виконавчим комітетом у 2019 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 2019 року було затверджено план діяльності 

Судилківської сільської ради  з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік, який 

оприлюднено на офіційному веб-сайті сільської ради в мережі Інтернет. 

У 2019 році прийнято та оприлюднено  наступні регуляторні акти: 

-  рішення сільської ради від 21.06.2019 року №7 «Про  встановлення ставок 

земельного податку на 2020 рік»; 

-  рішення сільської ради від 21.06.2019 року №8 «Про місцеві  податки і збори на 

2020 рік»; 

-  рішення сільської ради від 21.06.2019 року №9 «Про встановлення ставок податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік».  

 
Публічність в діяльності Судилківської сільської  ради 

 

Відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації» та  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», робота сільської ради у звітному періоді 

здійснювалась публічно, відкрито та гласно. Усі проекти рішень ради розміщувались на 

офіційному веб-сайті сільської ради. Проекти проходили обговорення на засіданнях 

постійних комісій сільської ради.  

До сільської ради в 2019 році надійшло 15 запитів на публічну інформацію, які 

розглянуті у терміни визначені законодавством.  

Прийняті  рішення сесій, рішення виконавчого комітету сільської ради, результати 

поіменного голосування депутатів оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради.  

Окрім того, на сайті оприлюднювалась інформація про поточну діяльність ради, про  

масові заходах, що проходили в громаді з нагоди державних, професійних свят, інших 

знакових подій в 2019 році. 

Діяльність ради у звітному періоді висвітлювалася у газеті «Шепетівський вісник». 

Так у цьому друкованому виданні було  опубліковано дві статті: одна приурочена Дню 

Конституції України, а інша - з нагоди Дня місцевого самоврядування. 

 

 

У звіті охоплені різні сфери діяльності  ради у 2019 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        Тетяна КОТИК 


