
     

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

ХХХ (позачергової)  сесії міської ради VIII скликання 
 
15 листопада 2022 року № 15 

м. Шепетівка 

 

 Про внесення  змін та доповнень в додаток до 

 Програми «Розвитку комунального  

 підприємства Шепетівське ремонтно- 

 експлуатаційне підприємство Шепетівської 

 міської ради » на 2022-2025 рр. 

 

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про правовий режим 

воєнного стану», згідно ст.ст.25,26,59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни до п.3 Додатку до Програми «Розвитку комунального підприємства 

Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради » на 2022-2025 

рр.», а саме: замість суми орієнтовного обсягу фінансування  на 2022 рік 570,00 тис. грн вказати 

суму орієнтовного обсягу фінансування   на 2022 рік 581,00 тис. грн.  

2.Доповнити Додаток до Програми «Розвитку комунального підприємства Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» на 2022-2025 рр.» п.6 

наступного змісту: 

№ 

з/п 
Зміст заходу Очікувані результати 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн  по 

роках 

Джерело фінансування 

6 

Придбання  

телескопічного 

навантажувача  

Зміцнення матеріально-технічної бази 

підприємства, оновлення автопарку 

підприємства, придбання спецтехніки, 

необхідної  для задоволення потреб 

громади в наданні послуг з 

благоустрою 

2500,00 

Бюджет Шепетівської 

міської територіальної 

громади; 

субвенція з обласного 

бюджету; 

інші джерела, не 

заборонені законодавством 

3.Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми «Розвитку 

комунального підприємства Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської 

міської ради» на 2022-2025 рр. в межах бюджетних призначень. 

4.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  Максим БОНДАРЄВ). 

 

 

Міський голова                                                                                                            Віталій БУЗИЛЬ



Додаток до 

рішенняXXX(позачергової) 

сесії міської  ради  

VІІІ скликання 

       15 листопада 2022 № 15 
ОСНОВНІ ЗАХОДИ 

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ШЕПЕТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕПЕТІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

НА 2022 – 2025 РОКИ 

№ 
з/п 

Зміст заходу Очікувані результати 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. 
грн, по роках 
 

Джерело фінансування 

Загальн
ий обсяг 

2022 2023 2024 2025 

1 
Придбання екскаватора 
навантажувача  

Зміцнення матеріально- 

технічної бази підприємства, 

оновлення автопарку 

підприємства, придбання 

спецтехніки, необхідної   для 

задоволення потреб громади в 

наданні послуг з благоустрою 

 2500    

бюджет Шепетівської 

міської територіальної 

громади; 

субвенція з обласного 

бюджету; 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

2 Придбання сміттєвоза  

Зміцнення матеріально- 

технічної бази підприємства, 

оновлення автопарку 

підприємства, придбання 

спецтехніки, необхідної   для 

задоволення потреб громади в 

наданні послуг з благоустрою 

 1500    

бюджет Шепетівської 

міської територіальної 

громади; 

субвенція з обласного 

бюджету; 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

3 

Придбання 
деревообробного 
обладнання ( 
подрібнювач гілок ) 

Зміцнення матеріально- 

технічної бази підприємства, 

оновлення автопарку 

підприємства, придбання 

спецтехніки, необхідної   для 

 581,6    

бюджет Шепетівської 

міської територіальної 

громади; 

субвенція з обласного 

бюджету; 



задоволення потреб громади в 

наданні послуг з благоустрою 
інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

4 Придбання автобуса 

Зміцнення матеріально- 

технічної бази підприємства, 

оновлення автопарку 

підприємства, придбання 

спецтехніки, необхідної   для 

задоволення потреб громади в 

наданні послуг з благоустрою 

 1500    

бюджет Шепетівської 

міської територіальної 

громади; 

субвенція з обласного 

бюджету; 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

5 
Придбання  обладнання, 
спецтехніки 

Зміцнення матеріально- 

технічної бази підприємства, 

оновлення автопарку 

підприємства, придбання 

спецтехніки, необхідної   для 

задоволення потреб громади в 

наданні послуг з благоустрою 

  5000 5000 5000 

бюджет Шепетівської 

міської територіальної 

громади; 

субвенція з обласного 

бюджету; 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

6 
Придбання  
телескопічного 
навантажувача  

Зміцнення матеріально- 

технічної бази підприємства, 

оновлення автопарку 

підприємства, придбання 

спецтехніки, необхідної   для 

задоволення потреб громади в 

наданні послуг з благоустрою 

 2500    

бюджет Шепетівської 

міської територіальної 

громади; 

субвенція з обласного 

бюджету; 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

 Всього   8581,6 5000 5000 5000 
 

 

 Начальник  управління  житлово-комунального 

 господарства                        Юрій ГУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                                                       Роман ВОЗНЮК 


