
 

 
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 10 березня  2021 року                                   с.Судилків                         № 1 

 

Про затвердження Переліку державних та 

комунальних підприємств, установ, органі-

зацій, що надають соціально важливі пос-

луги населенню Судилківської сільської 

ради. 

 

Керуючись статтями 25, 26, 60 Закону України Закону України „Про місцеве самовряду-

вання в Україні”, статтею 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

з метою продовження термінів дії договорів оренди комунального майна без проведення аукці-

ону з підприємствами, установами та організаціями, що надають соціально важливі послуги 

населенню сільської ради, враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи, сільська рада   

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Перелік державних та комунальних підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню Судилківської сільської ради (додаток додаєть-

ся). 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова комісії Юрій Лінник). 

 

 

 

 Сільський голова        Тетяна  КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



          Додаток  

          до рішення сільської ради  

                                                                                                                       від 10.03. 2021 року № 1 

 

Перелік  

державних та комунальних підприємств, установ, організацій, що надають соціально ва-

жливі послуги населенню Судилківської сільської ради 

 

Для цілей застосування частини другої статті 18 Закону, підприємствами, установами, 

організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, є:  

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК»), що є 

банківською установою державної власності, що надає у касах банківських установ послугу із 

приймання і перерахування готівкових коштів за житлово-комунальні послуги при забезпеченні 

можливості не сплачувати комісію за надання такої послуги;  
- Акціонерне товариство «УКРПОШТА» (АТ «УКРПОШТА»), що є підприємством, що 

надає універсальні послуги поштового зв’язку у всіх населених пунктах на всій території 

України; 
- Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської районної ради Хмельницької 

області; 

- Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області; 

-  Служба у справах дітей Судилківської сільської ради; 

- Комунальна організація (установа, заклад) «Судилківський інклюзивно-ресурсний 

центр» Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. 

 

 

 

Секретар сільської ради                  Алла ТОВСТЮК 

 
 

 

 

 

 


