
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

6 сесія                             8 скликання  

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  

 

21 квітня 2021 року             № /VIІІ 

 

Про доповнення до Програми соціально 

-економічного та культурного розвитку  

Руськополянської територіальної громади  

на 2021-2023 роки 

 

Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою забезпечення подальшого соціально-економічного і 

культурного розвитку села, сталого розвитку промисловості, підприємництва та 

малого бізнесу, залучення інвестиційних ресурсів, забезпечення соціального 

захисту та поліпшення життєвого рівня населення, сільська  рада: 

 

ВИРІШИЛА 

1. Внести зміни в пункт 17 та 21 Розділу 5 «Перелік заходів та завдань 

програми соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської 

ОТГ на 2021-2023 роки» Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Руськополянської територіальної громади на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням сільської ради від 24.12.2020 № 3-22/VIIІ, та доповнити 

пунктами  22-47, згідно з додатком 1. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

           Сільський голова                                                 Олег ГРИЦЕНКО 

     

 

 

 

 



                                                     Додаток 1 

                                                                                 до рішення  сільської ради 

                                                                         від 21.04.2021 № /VIІІ 

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ТА ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО- 

ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  

РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ ОТГ НА 2021-2023 РОКИ 

 

№ п/п 

Завдання, заходи та показники Програми 

економічного і соціального розвитку 

Руськополянської сільської ради на 2019-2020 роках 

Термін 

виконання 

 

Вартість 

тис. грн. 

Проекти на перспективу  

1-16 ……….. …… …… 

17 

Придбання спецтехніки та обладнання для 

комунальних підприємств громади: 

- Екскаватор; 

- Асенізатор (9 куб.); 

- Резервуар  для води на шасі для потреб 

Місцевої пожежної охорони; 

- Автомобілі для потреб старостатів                           

с. Геронимівка та с. Дубіївка; 

- Трактор з переднім навантажувачем; 

- Три причіпи тракторних. 

- Відвал  

 

 

2021-2023 

 

 

 

2 500,000 

2 000,000 

1 100,000 

 

800,000 

 

635,270 

480,000 

37,780 

 

 
18-20 ……….. …… …… 

21 

Капітальний ремонт асфальтного покриття по 

вул. Вернигори с. Геронимівка Черкаського 

району, Черкаської області 

2021-2023 

 

455,000 

22 

«Будівництво котельні в Геронимівському 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Руськополянської сільської ради, що 

знаходиться за адресою: вул. Вернигори, 25, с. 

Геронимівка, Черкаський район 

2021-2023 

 

 

3426,817 

23 

«Реконструкція мереж вуличного освітлення 

від ТП-126 (Л-1, Л-3), ТП-518 (Л-2) та ТП-816 

(Л-1) по вул. М. Грушевського та вул. 

Молодіжна в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області» 

2021-2023 

 

194,510 



24 

«Реконструкція мереж вуличного освітлення 

від ТП-152 (Л-1), ТП-554 (Л-3) та ТП-761 (Л-2) 

по вул. Садова, вул. Березнева та вул. 

Симиренка в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області» 

2021-2023 

 

373,690 

25 

«Реконструкція мереж вуличного освітлення 

від ТП-873 (Л-1, Л-2) по вул. Павла 

Чубинського та вул. Франка в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області»  

2021-2023 

 

40,530 

26 

«Реконструкція мереж вуличного освітлення 

від ТП-872 (Л-1) по вул. Пальохи в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області» 

2021-2023 

 

24,607 

27 

«Реконструкція мереж вуличного освітлення 

від ТП-353 (Л-6), ТП-342 (Л-1) та ТП-574 (Л-1) 

по вул. Дружби та вул. Лісна в с. Геронимівка, 

Черкаського району, Черкаської області» 

2021-2023 

 

299,840 

28 
«Будівництво мереж вуличного освітлення від 

ТП-775 по вул. Богуна в с. Дубіївка, 

Черкаського району, Черкаської області» 

2021-2023 
 

80,071 

29 

«Будівництво мереж вуличного освітлення 

спортивного майданчика по вул. Богдана 

Хмельницького в с. Дубіївка, Черкаського 

району, Черкаської області» 

2021-2023 

 

285,947 

30 

Поточний ремонт будівлі їдальні (класні 

кімнати) з улаштуванням перегородок у 

Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, 

що знаходиться за адресою: Небесної Сотні, 4 

в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області  

2021-2023 

 

31,61276 

31 

Встановлення системи пожежної сигналізації 

та оповіщення про пожежу в приміщеннях 

Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) І-ІІІ 

ступенів №1 по вул. Небесної Сотні, 4 в с. 

Руська Поляна Черкаського району Черкаської 

області 

2021-2023 

 

381,160 

32 

Встановлення системи пожежної сигналізації 

та оповіщення про пожежу в приміщеннях 

Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) І-ІІІ 

ступенів №2 по вул. Старшини Єпіфанова, 1/2 

в с. Руська Поляна Черкаського району 

Черкаської області 

2021-2023 

 

381,160 

33 
Встановлення системи пожежної сигналізації 

та оповіщення про пожежу в приміщеннях 

Закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) І-ІІІ 

2021-2023 
 

83,146 



ступенів №1 (початкова) по вул. В. Чорновола, 

39 в с. Руська Поляна Черкаського району 

Черкаської області 

34 

Встановлення системи пожежної сигналізації 

та оповіщення про пожежу в приміщеннях 

Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Берізка» по вул. Генерал-майора Момота, 6 в 

с. Руська Поляна Черкаського району 

Черкаської області 

2021-2023 

 

151,160 

35 

Встановлення системи пожежної сигналізації 

та оповіщення про пожежу в приміщеннях 

Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Світлячок» по вул. Незалежності, 226 в с. 

Руська Поляна Черкаського району Черкаської 

області 

2021-2023 

 

90,580 

36 

«Реконструкція системи опалення 

Руськополянського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова) 

Руськополянської сільської ради, що 

розташований за адресою Черкаська область, 

Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. 

Вячеслава Чорновола, 39» 

2021-2023 

 

 

772,359 

37 

«Реконструкція системи опалення 

Руськополянського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради, що 

розташований за адресою Черкаська область, 

Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. 

Небесної Сотні, 4 (двоповерхова будівля)» 

2021-2023 

 

 

2578,638 

38 

«Реконструкція системи опалення 

Руськополянського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Руськополянської сільської ради, що 

розташований за адресою Черкаська область, 

Черкаський район, с. Руська Поляна, вул. 

Небесної Сотні, 4 (одноповерхова будівля)» 

2021-2023 

 

 

438,886 

39 Придбання електротоварів для харчоблоку 

Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1. 
2021-2023 8,327 

40 

Капітальний ремонт, з облаштуванням 

стоянки автотранспорту, тротуарів та 

відновлення мостіння навкруги будівлі 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини за адресою: вул. Небесної Сотні, 81, 

с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

2021-2023 

 

1500,000 



41 

«Капітальний ремонт покрівлі будівлі їдальні 

у Дубіївській ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що 

знаходяться за адресою: вул. Б. 

Хмельницького, 1 в с. Дубіївка, Черкаського 

району, Черкаської області»  

2021-2023 

 

779,036 

42 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі 

(початкова школа) Руськополянського ЗЗСО І-

ІІІ ступенів №1, що знаходиться за адресою: 

вул. Вячеслава Чорновола , 39 в с. Руська 

Поляна, Черкаського району, Черкаської 

області 

2021-2023 

 

879,674 

43 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі 

(початкова школа інв. №101310110151) 

Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1, що 

знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 

4, с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

2021-2023 

 

1126,380 

44 

Капітальний ремонт покрівлі будівлі 

(початкова школа інв. №101310110150) 

Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1, що 

знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 

4, с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

2021-2023 

 

1300,230 

45 

Капітальний ремонт приміщення харчоблоку 

та актової зали Руськополянського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №2 що знаходиться що знаходиться 

за адресою: вул. Старшини Єпіфанова, №1/2, 

с. Руська Поляна Черкаського району, 

Черкаської області 

2021-2023 

 

1760,000 

46 

Капітальний ремонт зовнішніх мереж 

каналізації в Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №2 що знаходиться за адресою: вул. 

Старшини Єпіфанова, №1/2, с. Руська Поляна 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

 

220,000 

47 

Капітальний ремонт сходівта пандусу в 

Руськополянському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 що 

знаходиться за адресою: вул. Старшини 

Єпіфанова, №1/2, с. Руська Поляна 

Черкаського району, Черкаської області 

2021-2023 

 

75,000 

 

 

 

    Секретар сільської ради                                             Н. А. Шпак 

      



 

 

 

 

 


