
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXVI сесії міської ради VІІI скликання 

 

23 лютого 2023 року № 23 
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.Доповнити Додаток до Програми «Розвитку комунального підприємства 

Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» на 2022-
2025 рр.»  наступним змістом: 

№ 
з/
п 

Зміст заходу Очікувані результати 

Орієнтовні обсяги 
фінансування, тис. 
грн, 2023 рік 
 

Джерело фінансування 

1. 
Придбання 
екскаватора-
навантажувача 

Зміцнення 
матеріально- технічної 
бази підприємства 

        2200,0 

бюджет Шепетівської міської 
територіальної громади; 
субвенція з обласного бюджету; 
інші джерела, не заборонені 
законодавством 

7. 
Ремонт 
адмінбудівлі 

Зміцнення 
матеріально- технічної 
бази підприємства 

         650,0 

бюджет Шепетівської міської 
територіальної громади; 
субвенція з обласного бюджету; 
інші джерела, не заборонені 
законодавством 

2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми «Розвитку 
комунального підприємства Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство 
Шепетівської міської ради » на 2022-2025 рр. в межах бюджетних призначень. 

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  Максим 
БОНДАРЄВ). 
 
Міський голова                                                                                             Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 
 



 
 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ШЕПЕТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ШЕПЕТІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

 
НА 2022-2025рр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Шепетівка 
 



 
 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ШЕПЕТІВСЬКЕ РЕМОНТНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕПЕТІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 
 

на 2022-2025 роки 
 
 
 
 
 

Паспорт Програми 
 
 

1 Назва Програми Програма розвитку комунального 
підприємства «Шепетівське ремонтно-
експлуатаційне підприємство Шепетівської міської 
ради» 

2 Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради  

3 Розробник Програми КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 
підприємство Шепетівської міської ради» 

4 Організатор виконання 
Програми 

Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

5 Відповідальні виконавці 
Програми 

КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 
підприємство Шепетівської міської ради» 

6 Строк реалізації Програми 2022 – 2025 роки 

7 Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

бюджет Шепетівської міської територіальної 
громади; 
субвенція з обласного бюджету; 
інші джерела, не заборонені законодавством 

8 Орієнтовний загальний 
обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, усього, 
тис. грн. 

в межах виділених коштів* 
2022 – 8581,6 
2023 – 7850 
2024 – 5000 
2025 – 5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Загальні положення. 
 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ШЕПЕТІВСЬКЕ 
РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕПЕТІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 
розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», 
«Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про охорону і використання 
пам’ятників історії і культури». 
 

2.Визначення проблем 
 

КП «Шепетівське РЕП» є комунальним підприємством, яке забезпечує мешканців 
Шепетівської міської територіальної громади послугами з благоустрою. 

На балансі підприємства знаходиться 43 одиниці транспортних засобів, середній 
термін експлуатації яких становить понад 25 років. Фактично уся спецтехніка є морально 
застарілою та фізично зношеною і потребує затратного ремонту. Практично 
експлуатувати її на об’єктах для проведення ремонтних робіт та реконструкцій не 
ефективно, через затрати на утримання та обслуговування даних засобів. Тому виникла 
необхідність у придбанні через систему ПРОЗОРО нових сучасно технологічних 
автотранспортних засобів і устаткування, що дасть змогу якісному та своєчасному 
наданню послуг з благоустрою. 

 
3. Мета Програми 

 
Головною метою Програми є зміцнення матеріально- фінансового становища 

підприємства, оновлення автопарку підприємства, придбання спецтехніки, необхідної   
для задоволення потреб громади в наданні послуг з благоустрою. 

Однією з проблем сьогодення є покращення стану навколишнього середовища, 
створення естетично привабливого вигляду населених пунктів, покращення умов 
проживання мешканців громади, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки 
життєдіяльності населення. 

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання та розвитку утримання 
та розвитку благоустрою населених пунктів, утримання в належному санітарно-
технічному стані території територіальної громади, очищення та озеленення територій, а 
також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо 
поліпшення стану навколишнього середовища, санітарної очистки, створення 
оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення, проведення поточного та 
капітального ремонту доріг. 

 Програмою  передбачається проведення конкретної роботи в напрямах: 
- утримання історико-архітектурної спадщини, пам’ятників, площ, вулиць, 

тротуарів, встановлення та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, дорожніх 
знаків, розмітки, тощо 

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів 
(організація роботи по прибиранню населених пунктів, забезпечення своєчасного і 
повного збору та вивезення ТПВ та нечистот, запобігання виникнення та ліквідація 
стихійних сміттєзвалищ, формування крон дерев, покіс трави, удосконалення 
облаштування контейнерних майданчиків, ремонт та заміна контейнерів для збору сміття, 
паркування транспортних засобів; 

- утримання, догляд, висадження та зрізка аварійних, сухих дерев, утримання 
клумб, газонів, смуг зелених насаджень; 

- забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів (поточне 
утримання, продовження робіт з реконструкції та встановленню нових ліній зовнішнього 
освітлення з застосування технологій та елементів енергозбереження); 

- забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування територій 
кладовищ та прилеглих територій); 



          - організація робіт з благоустрою, святкового прибирання населених пунктів до 
відзначення, місцевих заходів, державних та релігійних свят; 

- організація робіт з благоустрою в зонах масового відпочинку населення. 
 

4. Основні завдання Програми 
 

 Зміцнення матеріально-технічного стану підприємства, придбання машин, інших 
основних засобів ,обладнання та спецтехніки необхідно для реалізації  
містобудівних, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічно-
обгрунтованих, першочергових заходів, що дадуть змогу забезпечити комплексний 
благоустрій території, а саме щодо: 

- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів 
- збирання та прибирання вуличного змету, прибирання узбіч доріг, вивіз сміття з 

громадських місць (кладовищ, парків) 
- організація та вдосконалення роботи по прибиранню та вивозу ТПВ; 
- запобігання виникнення та ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ, мінімізація кількості ТПВ, які потрапляють на 

сміттєзвалище; 
- покращення санітарно-естетичного стану населених пунктів, гуманне поводження 

з безпритульними тваринами, розроблення та впровадження системи масової стерилізації 
безпритульних тварин. 

Зовнішнього освітлення: 
- належне утримання, поточний ремонт, ліквідація аварійно-небезпечних ділянок 

(ситуацій) об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів; 
- автоматизація управління зовнішнім освітленням; 
- переоснащення, реконструкція, встановлення зовнішнього освітлення із 

запровадженням сучасних енергозберігаючих технологій. 
Утримання зелених насаджень: 
- обробка, захист, догляд за зеленими насадженнями  
- облаштування та відновлення клумб, газонів, систематичний догляд за ними; 
- формування крон дерев, покіс трави; 
- постійний догляд за станом, благоустрій парків та скверів; 
-  полив паркової зони. 

 
 5. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми 

 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок державного бюджету, 

міського бюджету, власних коштів підприємств та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. 

У ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення, 
доповнення пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів 
Програми, уточненням обсягів робіт виходячи з реальних можливостей бюджету, 
результатів конкурсних переможців торгів та державних закупівель, згідно з 
законодавством. 
 

6. Очікувані результати реалізації Програми 
 

Очікуваними результатами від реалізації Програми є міцна матеріально-технічна 
база підприємства, оновлення основних засобів ,техніки, поліпшення умов праці на 
підприємстві, що в свою чергу дасть змогу   для створення естетично привабливого 
вигляду нашого міста, покращення умов проживання мешканців громади, покращення 
екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення, ремонту та 
розвитку вулично-дорожньої мережі, доріг загального користування. 

Реалізація заходів програми дозволить: 
- поліпшити стан вулично-дорожньої мережі, та доріг загального користування; 



- провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення; 
- покращити стан зелених насаджень, та розширити їх кількість. 
- вдосконалити роботу по прибирання та вивозу ТПВ, зменшення об’єму відходів 

які потрапляють на сміттєзвалище. 
 

7. Організація та контроль за виконанням Програми 
 

Виконання Програми  передбачено на період 2022-2025 роки з щорічним аналізом 
використання коштів на заплановані роботи. 

Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів запланованих заходів 
Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради. 

Щорічний звіт про виконання заходів Програми  подається на попередній розгляд 
постійних комісій з висновками та пропозиціями вносяться для розгляду на сесії міської 
ради. 

 
 
 Начальник  управління  
 житлово-комунального господарства                                    Юрій ГУДЗИК 
 
 
Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 



Додаток 1 
до Програми 
 

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 

Загальний 
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 2200   

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 
задоволення потреб громади в наданні 
послуг з благоустрою 

 581,6    

бюджет Шепетівської міської 
територіальної громади; 
субвенція з обласного бюджету; 
інші джерела, не заборонені 
законодавством 



4 
Придбання 
автобуса(автомобіля) 

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 Jcb 535-125 

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 

7 Ремонт адмінбудівлі 
Зміцнення матеріально- технічної 
бази підприємства 

  650   

бюджет Шепетівської міської 
територіальної громади; 
субвенція з обласного бюджету; 
інші джерела, не заборонені 
законодавством 

 Всього   8581,6 7850,0 5000 5000 

 

  
 
Начальник  управління  
 житлово-комунального господарства                                      Юрій ГУДЗИК 
 
 
Секретар міської ради                                                                              Роман ВОЗНЮК 
 
 


