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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять восьмої (позачергової) сесії 
 

05.10.2017 р.                                      Летичів                                            № 1 

 

Про внесення змін до Переліку 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 

  

Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 

2014 року №385, Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 

2016 року № 200, постанови Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року 

№ 410 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад», 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни в 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: 

1.1. Виключити з переліку пункт 8 «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.». 

1.2. Внести зміни в назви та обсяги фінансування: 

– пункт 4 « Будівництво тротуару вул. І.Огієнка в смт Летичів 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 564,001 

тис. грн.» замінити на пункт 4 «Будівництво тротуару вул. І.Огієнка в смт. 

Летичів Летичівського р-ну Хмельницької області, обсяг фінансування за 



рахунок коштів субвенції 564,001 тис. грн.»; 

– пункт 5 «Капітальний ремонт вул. Ламана в смт Летичів Летичівського 

району  Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

378,585 тис. грн.» замінити на пункт 5 «Капітальний ремонт вулиці Ламана  

смт. Летичів, Летичівського району,  Хмельницької області, обсяг фінансування 

за рахунок коштів субвенції 344,853 тис. грн.»; 

– пункт 6 «Капітальний ремонт вул. Маринюка в смт Летичів 

Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 518,058 тис. грн.» замінити на пункт 6 «Капітальний ремонт 

вулиці Маринюка смт. Летичів, Летичівського району, Хмельницької області, 

обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 568,743 тис. грн.»; 

– пункт 7 «Капітальний ремонт вул.Зубкова від ПК12 до ПК24+87 в смт 

Летичів Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

1314,915 тис. грн.» замінити на пункт 7 «Капітальний ремонт вул. Зубкова від 

ПК12+ПК24+87 в смт Летичів Хмельницької області, обсяг фінансування за 

рахунок коштів субвенції 1314,916 тис. грн.»; 

– пункт 11 «Будівництво зовнішніх мереж господарсько-питного 

водопостачання вул. Молодіжна с.Суслівці, Летичівського району, 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 255,519 

тис. грн.» замінити на пункт 10 «Будівництво водопостачання по вул. 

Молодіжна в с.Суслівці, Летичівського району, Хмельницької області, обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 254,823 тис. грн.»; 

– пункт 12 «Будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення 

села Горбасів Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування 

за рахунок коштів субвенції 573,703 тис. грн.» замінити на пункт 11 

«Будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення села Горбасів 

Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 275,336 тис. грн.». 

1.3. Доповнити перелік: 

– пунктом 13 «Капітальний ремонт (посилення дорожнього покриття) 

вул. Ю.Бурка с.Голенищево Летичівського району, Хмельницької області, обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 286,939 тис. грн.»; 

– пунктом 14 «Капітальний ремонт дороги по вулиці Смолінського 

Леоніда, смт. Летичів, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 859,390 тис. грн.»; 

– пунктом 15 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП-32 по 

вул. Центральній, Садовій, Набережній та ТП-33 по вул. Центральній, Польовій 

в с.Рудня Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за 

рахунок коштів субвенції 240,829 тис. грн.»; 

– пунктом 16 «Будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП-68, 

363, 365 по вул. Гагаріна від буд.№3 до буд.№101 в с. Бохни Летичівського 

району Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

243,369 тис. грн.»; 

– пунктом 17 «Капітальний ремонт системи опалення будівлі 

Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради 

по вул. І. Франка, 31 в смт. Летичів, Летичівського району Хмельницької 



області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 294,991 тис. грн.». 

Перелік зі змінами додається. 

2. Оприлюднити 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 (зі змінами) та рішення сесії на сайті 

Летичівської селищної ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова 

комісії Остаховська Л.В.). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення 38 сесії 

Летичівської селищної ради 

№ 1 від 05.10.2017 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 Летичівського р-ну 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 564,001 

тис. грн. 

5. Капітальний ремонт вулиці Ламана  смт. Летичів, Летичівського 

району,  Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

344,853 тис. грн. 

6. Капітальний ремонт вулиці Маринюка смт. Летичів, Летичівського 

району, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

568,743 тис. грн. 

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

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

1314,916 тис. грн. 

8. Придбання транспортного засобу спеціального призначення для 

комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода”, обсяг фінансування 

за рахунок коштів субвенції 2300 тис. грн. 

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

Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 194,464 тис. грн. 

10.  Будівництво водопостачання по вул. Молодіжна в с.Суслівці, 

Летичівського району, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 254,823 тис. грн. 

11.  Будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення села 

Горбасів Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за 

рахунок коштів субвенції 275,336 тис. грн. 

12.  Реконструкція Грушківецького дошкільного навчального закладу 

«Пролісок» (заміна даху) по вул. Ламаній, 24/1 с. Грушківці  Летичівського 

району, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

446,479 тис. грн. 



13.  Капітальний ремонт (посилення дорожнього покриття) вул. Ю.Бурка 

с.Голенищево Летичівського району, Хмельницької області, обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 286,939 тис. грн. 

14.  Капітальний ремонт дороги по вулиці Смолінського Леоніда, смт. 

Летичів, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів 

субвенції 859,390 тис. грн. 

15.  Будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП-32 по вул. 

Центральній, Садовій, Набережній та ТП-33 по вул. Центральній, Польовій в 

с.Рудня Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за 

рахунок коштів субвенції 240,829 тис. грн. 

16.  Будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП-68, 363, 365 по 

вул. Гагаріна від буд.№3 до буд.№101 в с. Бохни Летичівського району 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 243,369 

тис. грн. 

17.  Капітальний ремонт системи опалення будівлі Летичівського Центру 

творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради по вул. І. Франка, 31 в 

смт. Летичів, Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування 

за рахунок коштів субвенції 294,991 тис. грн. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      І. Тисячний 
 


