
  
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXVI сесії міської ради VІІI скликання 

23 лютого 2023 року № 24 

м. Шепетівка 

                                                                                                  . 

Про хід виконання «Програми 

благоустрою міста Шепетівка, сіл 

Плесна , Пліщин, Жилинці на 2018-2022 роки» 

 

Розглянувши звіт  управління житлово-комунального господарства Шепетівської 

міської ради про хід виконання «Програми благоустрою міста Шепетівка, сіл Плесна, 

Пліщин, Жилинці на 2018-2022 роки», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради про 

хід виконання «Програми благоустрою міста Шепетівка, сіл Плесна, Пліщин, Жилинці на 

2018-2022 роки»  взяти до відома (додається). 

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

діяльності виконавчих органів ради Віталія ЯНУШЕВСЬКОГО та постійну депутатську 

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  

                                                                                                    рішення XXXVI сесії 

                                                                                                               міської ради VIII скликання  

                                                                                           23.02.2023 № 24 

 

Звіт  

Про хід виконання «Програми благоустрою міста Шепетівка, 

сіл Плесна, Пліщин, Жилинці на 2018-2022 роки»  

 

Рішенням XXV сесії  Шепетівської міської ради VIІІ скликання від 26 травня 2022 р. 

№ 12 розглянуто та взято до відома звіт управління житлово-комунального господарства 

Шепетівської міської ради про хід виконання «Програми благоустрою міста Шепетівка, сіл 

Плесна, Пліщин, Жилинці на 2018-2022 роки» за 2021 та 1 квартал 2022 року. 

 Метою Програми є забезпечення благоустрою населених пунктів територіальної 

громади, комфортного проживання мешканців громади. В програмі передбачено 30 

напрямків фінансування, які можна поділити на дві категорії - це утримання об’єктів 

благоустрою міста та будівництво, ремонт, розвиток  благоустрою. До першого напрямку 

відноситься санітарна очистка міста,  обкошування, видалення та коронування зелених 

насаджень, утримання системи видалення поверхневих вод,  мережі вуличного освітлення, 

дорожніх знаків, світлофорів, гідроспоруд, кладовищ, тощо. Заходи з будівництва і 

капітального ремонту в основному передбачають забезпечення освітлення вулиць міста. 

Враховуючи виділене фінансування, кошти в основному використовувались на утримання 

об’єктів благоустрою.  

У 2022 році завершено капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул. 

Ізяславська від буд. № 5 до буд. № 50 в селі Пліщин Шепетівського району Хмельницької 

області. 

З метою забезпечення готовності до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій з 

метою забезпечення протипожежного водопостачання встановлено 8 пожежних гідрантів на 

водопровідних мережах для заправки пожежних машин. 

Облаштовано прилеглу територію біля пам’ятника «Жертвам голодомору» та біля 

пам’ятного знаку жертвам політичних репресій, для покращення благоустрою міста 

придбано сміттєві баки. 

На виконання заходів Програми в 2022 році було профінансовано 24629629,00 грн, 

фактично використано в 2022 році 21255354,78 грн. У зв’язку з запровадженням воєнного 

стану кошти використовувались виключно на захищені статті витрат.  Дані наведені в 

таблиці: 

 

  

№ 

Назва заходу Передбачено 

бюджетом, грн 

Використано,   

за 2022 рік, грн.  

Примітка 

1 Утримання об’єктів 

благоустрою міста.  

18777750,00 16982892,88 Фінансується ШРЕП. 

Кошти використовуються 

на санітарну очистку міста, 

обкошення, видалення  і 

обрізку дерев, утримання 

залених насаджень,газонів, 

утримання системи 

видалення поверхневих 

вод,  кладовищ, мереж 

вуличного освітлення, 

дорожніх знаків, 

світлофорів, гідроспоруд, 

містків, лавок, зупинок, 

зимового утримання доріг, 



тощо 

2 Оплата електроенергії 

вуличного освітлення 

3800000,00 2516843,24  

3 Виготовлення схеми 

санітарного очищення 

населених пунктів 

територіальної громади 

250000,00 199288,80 Схема на завершальному 

етапі виготовлення 

4 Інвентаризація, 

паспортизація, оцінка 

об’єктів благоустрою 

150000,00 0 Не проводилось у зв’язку з 

воєнним станом 

5 Стерилізація безпритульних 

тварин 

48879,00 0 Не проводилось у зв’язку з 

воєнним станом 

6 Придбання сміттєвих баків 1176000,00 1175850,00  

7 Придбання пожежних 

гідрантів  

70000,00 69997,00 Встановлено 8 пожежних 

гідрантів 

8 Капітальний ремонт 

зовнішнього освітлення по 

вул. Ізяславська від буд. № 5 

до буд. № 50 в селі Пліщин 

Шепетівського району 

Хмельницької області 

75000,00 64243,13  

9 Знесення 

аварійних,сухостійних дерев 

на території кладовища с. 

Пліщин   

23000,00 23000,0 Видалено 11 аварійно 

небезпечних дерев 

10 Облаштування прилеглої 

території біля пам’ятника       

« Жертвам голодомору» 

55000,00 49938,0  

11 Облаштування прилеглої 

території біля пам’ятного 

знаку жертвам політичних 

репресій 

55000,00 49264,0  

12 Виготовлення ПКД на 

поточний ремонт дощової та 

дренажної мережі 

водовідведення по пр. Миру 

16, 20А 

149000,00 124037,73  

 Всього 24629629,00 21255354,78  

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства                                                             Юрій ГУДЗИК 

 

 

Секретар міської ради                                                                                      Роман ВОЗНЮК 


