
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                            9  СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 

 РІШЕННЯ 

 

16 липня 2021 року   с. Судилків         №   1 
 

 

Про звіт Судилківського 

сільського голови про 

проведену роботу за 2020 

рік. 

 

Керуючись статтями 26, 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», врахувавши рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Звіт  Судилківського сільського голови про проведену роботу за 2020 рік взяти  

до відома (додається). 

 

 

Сільський голова        Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сесії сільської ради від  

16  липня 2021 року №  1 

 

Звіт  Судилківського сільського голови   

про проведену роботу за 2020 рік 

 

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

Україні» представляю звіт про проведену роботу Судилківської сільської  ради  за  2020 

рік. 

Сільська рада є колегіальним органом, який представляє спільні інтереси  

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 –13124 чол. 

(станом на 01.01.2021р.). 

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 12 сесій сільської  ради, на яких було 

прийнято 221 рішення. 

У 2020 році  підготовлено та проведено 27 засідань виконавчого комітету 

сільської  ради, на яких прийнято  319  рішення.  

Сільська рада постійно працювала  із зверненнями громадян. Так, за 2020 рік  до 

сільської  ради звернулось з письмовими зверненнями – 2345 особа, на особистому 

прийомі побувало 348 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 1864 довідок, 

опрацьовано 3558 вхідних листів.  

У звітному періоді було  прийнято 24 програми для розвитку громади, ключовими 

з них є: 

- Програма реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах Судилківської сільської ради на 2021-2022 роки; 

- Програма благоустрою населених пунктів Судилківської сільської ради на 2021-

2022 рік; 

- Комплексна Програма соціального захисту населення на території Судилківської 

сільської ради на 2021-2024 роки; 

- Програма розроблення містобудівної документації населених пунктів 

Судилківської сільської ради на 2021рік; 

- Програма надання матеріальної допомоги жителям Судилківської сільської ради 

на 2021-2024 роки; 

- Програма розвитку освіти на території Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області на 2021-2022 роки; 

- Програма освітлення населених пунктів Судилківської сільської ради 

Шепетівського району Хмельницької області на 2021-2024 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 2021 рік. 

 

 

 

 



Робота з проектами 

У 2020 році було проведено ефективну роботу щодо залучення та освоєння коштів 

іншої субвенції місцевому бюджету з обласного бюджету, на будівництво нового питного 

водогону в с.ВеликаМедведівка. 

За рахунок залишку субвенції соціально-економічного розвитку окремих територій 

проведено нове будівництво мережі електроосвiтленняс.Серединцi.  

 

Освіта 

 

На території сільської ради станом на 01 січня 2020 року функціонувало 7 

закладів загальної середньої освіти та  9 закладів дошкільної освіти. 

У 2020 році закуплено обладнання для харчоблоків, створено необхідні умови для 

забезпечення якості початкової освіти у рамках реалізації Концепції Нова українська 

школа, спрямовано кошти з обласного та місцевого бюджетів на запобігання СОVID-19, 

здійснено виплати заробітної плати педагогічним та технічним працівникам закладів 

освіти, проведено тендерні закупівлі газу, електроенергії, твердого палива та продуктів 

харчування.  

Всього на розвиток освітньої галузі у 2020 році було використано: 

- коштів субвенції – 38594,8 тис.грн;  

- коштів місцевого бюджету – 20465,21 тис.грн;  

- на «НУШ» – 673,034 тис.грн;  

- на інклюзію – 67,8 тис.грн. 

Пріоритетні  завдання у освітньої галузі на 2021 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 2020 році мережа закладів культури  не змінювалась: 13 бібліотек, 14 завідуючих 

бібліотеками, 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 2020 року було проведено 635 творчих заходів у режимі онлайн та офлайн. 

У 2020 році проведено ремонтні роботи в приміщеннях будинків кульутури та 

сільських клубах громади, придбано обладнання для оснащення матеріально-технічної 

бази, здійснено виплати заробітної плати працівникам культури, проведено тендер на 

закупівлі електроенергії. 

Всього на розвиток культурної галузі у 2020 році було використано: 

- залишок коштів субвенції соціально-економічного розвитку – 11,258 

тис.грн;  

- коштів місцевого бюджету – 5004,85 тис.грн;  

- власні кошти – 33,13 тис.грн. 

Пріоритетні  завдання у діяльності закладів культури на 2021 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 діє Програма розвитку фізичної культури і спорту на 

період 2020 – 2022 років, затверджена  сесією сільської ради.  

Упродовж 2020 року було створено необхідні умови для розвитку дитячо – юнацького 

спорту.  

 Спортивні зали та спортивні споруди у закладах освіти знаходяться у  належному 

стані.  

Велику увагу приділено  Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі 

"Сокіл" ("Джура") та спортивно-туристичному клубі «Мередіан».  

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

спортивних фестивалів різних рівнів. У зв’язку карантинними заходами пов’язаними з 

пандемією у 2020 році більшість змагань проходили в режимі онлайн. 

Пріоритетні завдання на 2021 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, у 2020 році відбулася реалізація наступних програм: 

- 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 на 2020 рік. 

- Програма 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 10 соціальних робітників та 1 соціального працівника. 

У 2020 році на обслуговуванні було 132 одиноких та одиноко проживаючих особи. З 

них по догляду знято 9 підопічних, померли 13 підопічних, прийнято на соціальне 

обслуговування 11 підопічних.  

 Соціальні робітники обслуговують такі категорії людей: ветерани Другої Світової 

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



У 2020 році здійснено виплати заробітної плати працівникам соціального захисту, 

проведено виплати одноразових грошових допомог. 

Всього на соціальний захист у 2020 році було використано: 

- коштів місцевого бюджету – 1454,7 тис.грн;  

Пріоритетні  завдання у діяльності соціальних робітників і працівників сільської 

ради  на 2021 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 відбулася реалізація програм: 

-  підтримки медицини на території Судилківської сільської ради на 2020-2022 

роки; 

- надання фінансової підтримки хворим нефрологічного профілю для 

амбулаторного лікування на базі КЗ «Шепетівський Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2020-2022 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 2020 році додатково виділялись кошти за наступними 

напрямками: 

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

сільської ради та на вторинну медецину в сумі  313,357 тис.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 10,0 тис.грн. кошти були повернуті, як 

невикористані; 

- на придбання наркотичних препаратів онкологічним та онкогематологічним 

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

44,2тис.грн.; 

- стимулююча  виплата для медсестер ПМСД – 59,9 тис.грн., 

- на забезпечення захисту від СОVID-19 – 54,2 тис.грн., 

- на придбання ліків по пільгових рецептах – 22,06 тис.грн.   

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

- на придбання антирабічної вакцини для проведення щеплення проти сказу 

Шепетівської ЦРЛ в сумі 3,0 тис.грн.; 

- придбання препаратів інсуліну в Шепетівську ЦРЛ – 60,2 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 23  справ, по яких прийнято постанови, а саме: по18-ти справах винесено 

штраф, по 5-ти - попередження. Основними адміністративними порушеннями на 

сьогоднішній день є порушення правил торгівлі  і надання послуг працівниками  торгівлі.  

 



Здійснення державної регуляторної політики 

Реалізація державної регуляторної політики Судилківською сільською радою та її 

виконавчим комітетом у 2020 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. 

У 2020 році прийнято та оприлюднено  наступні регуляторні акти: 

-  рішення сільської ради від 18.06.2020 року №29 «Про  встановлення 

ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Судилківської 

сільської ради»; 

-  рішення сільської ради від 18.06.2020 року №27 «Про місцеві  

податки і збори на 2020 рік»; 

-  рішення сільської ради від 18.06.2020 року №28 «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 2020 році надійшло 20 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 2020 році. 

Офіційним джерелом інформації про діяльність сільської ради залишається вебсайт 

Судилківської сільської ради, де представники ЗМІ та громадськість мають можливість 

отримати оперативну й достовірну інформацію. 

Шляхом систематичного розміщення актуальних матеріалів щодо життєдіяльності 

громади, роботи керівництва сільської ради, її структурних підрозділів забезпечено 

збільшення кількості підписників та читачів сторінки сільської ради у соціальній мережі 



Facebook. Крім того, діяльність сільської ради з різних тем у 2020 році періодично 

висвітлювалася у районній газеті «Шепетівський вісник».  

 

У звіті охоплені різні сфери діяльності  ради у 2020 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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


