
Додаток 

до рішення 34 сесії 

Летичівської селищної ради 

№ 1 від 18.08.2017 р. 
 

 

Перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2017 році  

в Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді 

 

1. Будівництво спортивного майданчика біля пам’ятника загиблим 

воїнам по вул. Савіцького Юрія в смт Летичів Хмельницької області, обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 283,193 тис. грн.  

2. Реконструкція мережі водопостачання центральної частини смт 

Летичів Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

487,2 тис. грн.  

3. Будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення по вул. 

Центральній (Радянській) в с.Ялинівка Летичівського району Хмельницької 

області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 66,974 тис. грн.  

4. Будівництво тротуару вул. І.Огієнка в смт Летичів Хмельницької 

області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 564,001 тис. грн.  

5. Капітальний ремонт вул. Шевченка в смт Летичів Хмельницької 

області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 170,278 тис. грн.  

6. Капітальний ремонт вул. Ламана в смт Летичів Летичівського району  

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 378,585 

тис. грн.  

7. Капітальний ремонт вул. Маринюка в смт Летичів Летичівського 

району Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

518,058 тис. грн.  

8. Капітальний ремонт вул.Зубкова від ПК12 до ПК24+87 в смт Летичів 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

1314,915 тис. грн.  

9. Капітальний ремонт  вул. Смолінського Леоніда від вул. Горького до 

пр. Калиновий в смт Летичів Хмельницької області, обсяг фінансування за 

рахунок коштів субвенції 1133,971 тис. грн.  

10.  Придбання транспортного засобу спеціального призначення для 

комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода”, обсяг фінансування 

за рахунок коштів субвенції 2300 тис. грн. 

11.  Будівництво мереж водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці 

Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 194,464 тис. грн. 

12.  Капітальний ремонт вул. Ревуцького в смт Летичів Хмельницької 

області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 237,791 тис. грн.  

 

 

Перший заступник селищного голови                                 О.Ліщинський 


