
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

9 сесія                             VIІІ скликання  

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ  

 

16 серпня 2021 року             № 9-   /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 49 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 16.08.2021 №8-11/VIII та 

доповнити пунктом 50-64, 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   

                                                                                     № 9-  /VIІІ від 00.07.2021 року 

 

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  

1-48 ……….. …… …… 

49 

«Реконструкція мереж вуличного освітлення 

від ТП-874 (Л-1, Л-2, Л-3) по вул. 

Сагайдачного, вул. Симоненка, вул. Козацька 

в с. Руська Поляна Черкаського району, 

Черкаської області по існуючих опорах РЕМ».  

 

2021-2023 205,256 

 

50 

«Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Берізка» за адресою: вулиця Генерал-майора 

Момота, 6 в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області».  

 

2021-2023 2209,411 

 

51 

Капітальний ремонт покрівлі та відмостки 

будинку культури в с. Геронимівка 

Руськополянської сільської ради Черкаського 

району, Черкаської області 

 

2021-2023 1587,439 

52 

Реконструкція з добудовою будинку сільської 

ради с. Руська Поляна по вул. Шевченка, 67 

Черкаського району Черкаської області 

 

2021-2023 
3224,237 

53 

Забезпечення Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

обладнанням для видачі паспортних 

документів (Робоча станція для оформлення та 

видачі документів паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон з електронним 

носієм або паспорта громадянина України у 

формі картки та для реєстрації/зняття з 

реєстрації місць проживання/перебування осіб 

(внесення змін до ID-карток) з комплектом 

обладнання) 

 

 

 

2021-2023 500,000 

54 

Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. 

Благовісна в с. Геронимівка, Черкаського 

району, Черкаської області 

 

2021-2023 
412,000 



55 

Капітальний ремонт покриття тротуару по вул. 

Чигирина в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

 

2021-2023 
1500,000 

56 

«Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Світлячок» за адресою: вулиця Незалежності, 

226 в с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області». 

 

2021-2023 3000,000 

57 

«Капітальний ремонт сходів та 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 120,000 

58 

Капітальний ремонт частини вул. Шраменка в 

с. Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

 

2021-2023 
650,000 

59 

Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

Будинку культури за адресою: вулиця 

Шраменка, 53 в с. Руська Поляна, Черкаського 

району, Черкаської області 

 

2021-2023 3000,000 

60 

Капітальний ремонт покрівлі приміщення 

Будинку культури за адресою: вулиця Богдана 

Хмельницького, 12 в с. Дубіївка, Черкаського 

району, Черкаської області 

 

2021-2023 2000,000 

61 

Капітальний ремонт фасаду закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за 

адресою: вулиця Лесі Українки, 22-а в с. 

Геронимівка, Черкаського району, Черкаської 

області 

 

2021-2023 3500,000 

62 

Капітальний ремонт покрівлі та фасаду 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Дубок» за адресою: вулиця 8-го Березня, 11 в 

с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської 

області 

 

2021-2023 3000,000 

63 

Будівництво басейну на території стадіону с. 

Руська Поляна, Черкаського району, 

Черкаської області 

 

2021-2023 
5000,000 

64 

Капітальний ремонт площі біля стели Пам’яті 

та «Вічного вогню»в с. Руська Поляна, 

Черкаського району, Черкаської області 

 

 

2021-2023 138,000 

 

 

          Секретар сільської ради, виконкому                                         Надія ШПАК 


