
 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХХІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

17 лютого 2022 року № 49 

м. Шепетівка 

 
Про внесення змін та доповнень до 

Програми «Природоохоронна програма 

щодо покращення екологічного стану м. 

Шепетівка, сіл Плесна, Пліщин, Жилинці  

на 2020-2022 роки», затвердженої рішенням 

LXV сесії міської ради VII скликання               

№ 3 від 28.11.2019 року 

 

 З метою належної реалізації Природоохоронної програми щодо покращення 

екологічного стану м. Шепетівка, сіл Плесна, Пліщин, Жилинці  на 2020-2022 роки, на 

виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни до Програми «Природоохоронна програма щодо покращення 

екологічного стану м. Шепетівка, сіл Плесна, Пліщин, Жилинці  на 2020-2022 роки»: 

1.1. Пункт 5 Паспорту Природоохоронної програми щодо покращення екологічного стану 

м. Шепетівка, сіл Плесна, Пліщин, Жилинці  на 2020-2022 роки викласти в наступній 

редакції: «Відповідальні виконавці Програми – управління житлово-комунального 

господарства Шепетівської міської ради, комунальне підприємство «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради, Шепетівське 

комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства»; 

1.2. Пункт 9 Паспорту Природоохоронної програми щодо покращення екологічного стану 

м. Шепетівка, сіл Плесна, Пліщин, Жилинці  на 2020-2022 роки викласти в наступній 

редакції: «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 

всього становить – 2680,00 тис. грн.; 

1.3. Доповнити Додаток Програми «Природоохоронна програма щодо покращення 

екологічного стану м. Шепетівка, сіл Плесна, Пліщин, Жилинці на 2020-2022 роки пунктом 

6 наступного змісту: 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Термін 
виконання 

Загальна 
коштористна 

вартість 
тис. грн. 

Пропозиції 
щодо обсягу і 

джерел 
фінансуваня 

Виконавець 

6. Поточний ремонт 

трансформаторної 

підстанції каналізаційних 

очисних споруд із 

заміною технологічного 

обладнання 

2022 р. 350,00  Бюджет 

міської 

територіальної 

громади 

Шепетівське 

комунальне 

підприємство 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 



 

 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Шепетівської міської ради (Дрищ В. О.) 

при формуванні міського бюджету, передбачити виділення коштів на виконання заходів 

Природоохоронної програми щодо покращення екологічного стану м. Шепетівка, сіл 

Плесна, Пліщин, Жилинці  на 2020-2022 роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію 

з питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької 

діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв М. В.) 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


