
                                              
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок четвертої (позачергової) сесії 

 

1512.2017 р.                                      Летичів                                            №  4 
 

 

Про внесення змін до  

селищного бюджету на 2017 рік 

 

Відповідно до ст.72, ст.78 Бюджетного кодексу України,   керуючись 

пунктом 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести до рішення  селищної ради від 23 грудня  2016 року №19 „Про 

селищний бюджет Летичівської селищної ради на 2017 рік”, від 28  лютого 

2017 року № 17  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 

16 березня  2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2017 рік», від 27 квітня  2017 року № 10 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік»,  від 12 травня 2017 року № 6 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 31 травня 2017 року № 13  «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 13 червня 2017 року 

№ 6  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від 30 червня 

2017 року № 5  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від 

13  липня 2017 року № 8  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 

рік», від 31 липня 2017 року № 15  «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік»,  від 18  серпня 2017 року № 3  «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 31.08.2017 року № 23 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від  19.09.2017 року № 2 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 28.09.2017 року № 19 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від 05.10.2017 року 

№ 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік»,  від 31.10.2017 

року № 17 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 

10.11.2017 року № 4 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», 

від 16.11.2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 

рік»,   від 30.11.2017 року № 16 «Про внесення змін до селищного бюджету 

на 2017 рік», від 06.12.2017 року № 9 «Про внесення змін до селищного 

бюджету» такі зміни: 



         1.1. Збільшити обсяг  планових  призначень дохідної частини загального 

фонду у 2017 році на   на  150,0 тис.грн. по КДК 41020600 «Стабілізаційна 

дотація»,  тобто в 1 абзаці 1 пункту цифри «127161,6», «118004,1», «9157,5»    

замінити на  «127311,6», «118154,1», «9157,5» (додаток 1). 

    1.2 Збільшити обсяг видатків  загального фонду   селищного бюджету в 

2017 році на 150 тис.грн. по КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога 

населенню».  

 У зв»язку з внесенням змін у перелік проектів, що будуть 

фінансуватися за рахунок  субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних територіальних 

громад  у 2017 році: 

по КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

зменшити планові призначення на 34,915 тис.грн. по будівництво тротуару 

вул. І.Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області – 

8,821 тис.грн., Капітальний ремонт вулиці Ламана смт. Летичів, 

Летичівського району,  Хмельницької області – 7,706 тис.грн.,  Капітальний 

ремонт вулиці Маринюка смт. Летичів, Летичівського району, Хмельницької 

області – 9,893 тис.грн., Капітальний ремонт вул. Зубкова від 

ПК12+ПК24+87 в смт Летичів Хмельницької області – 0,995 тис.грн., 

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

Хмельницької області – 7,5 тис.грн., 

по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

територій» - зменшити планові призначення на 112,799  тис.грн. , в тому 

числі Будівництво спортивного майданчика біля пам’ятника загиблим воїнам 

по вул. Савіцького Юрія в смт Летичів Хмельницької області – 18,524 

тис.грн., реконструкція мережі водопостачання центральної частини смт 

Летичів Хмельницької області – 77,858 тис.грн., Будівництво мереж 

водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області – 3,886 тис.грн., Будівництво водопостачання по вул. 

Молодіжна в с.Суслівці, Летичівського району, Хмельницької області – 2,297 

тис.грн., 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 – 4,618 тис.грн., 

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 – 5,616 тис.грн. 

 по КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - зменшити обсяг 

планових призначень на 0,5 тис.грн., що планувався для придбання 

транспортного засобу спеціального призначення для комунального 

госпрозрахункового підприємства “Злагода" (автомобіль МАЗ) та   збільшити 

обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції для  придбання 

транспортного засобу спеціального призначення для комунального 

госпрозрахункового підприємства “Злагода” (тракторний причіп ПТС 4)  

148,214 тис. грн.,  в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних 



територіальних громад по загальному фонду – 4,386 тис.грн. та по 

спеціальному фонду – 264,669 тис.грн. 

           Перенести планові призначення  загального фонду по КПКВК 0117840 

«Організація рятування на водах» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на КЕКВ 

2710 «Виплата пенсій і допомоги» - 0,1 тис.грн. 

           Перенести  планові призначення загального фонду: 

 з КПКВК 1015031 «Утримання  та навчально – тренувальна робота 

комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл»  - 88,1 тис.грн., в тому 

числі з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 76,3 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 11,8 тис.грн.; 

з КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування»  - 48,4 тис.грн., в тому числі  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

- 47,6 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 0,8 тис.грн.; 

з КПКВК  1011210 «Утримання інших закладів освіти» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 3,3 тис.грн.; 

з КПКВК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» - 4,2 

тис.грн., в тому числі  КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 0,9 тис.грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3,4 тис.грн. 

з КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 250,0 

тис.грн. і  КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 53,5  тис.грн. 

на КПКВК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»  - 23,6 

тис.грн., в тому числі на КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 18,6 тис.грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 5,0 тис.грн., 

на КПКВК 1011090 «Нарахування позашкільної  освіти позашкільними 

навчальними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  - 

109,3 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 88,6 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 20,7 тис.грн., 

на КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів освіти» - 6,9 тис.грн., в тому 

числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 5,0 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 1,9 тис.грн. 

на КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  

-  4,2 тис.грн.  

на  КПКВК  1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при 

школі),  спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 80,0 тис.грн., КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 223,5 тис.грн. 

-       Перенести планові призначення спеціального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0116650  «Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг»   КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об"єктів» - 185,7 

тис.грн. на КПКВК 0118800 «Інші субвенції»   – 91,7  тис.грн.,  



на  КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 25,5 

тис.грн., на КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та 

матеріально – технічне  забезпечення  діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської 

рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування»– 9,0 тис.грн., на КПКВК 1011010 

«Дошкільна освіта» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування» - 27,0 тис.грн. та  на КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» - 23,7 тис.грн. , на КПКВК 0118600 «Інші 

видатки»  - 8,8 тис.грн. 

         Спрямувати кошти іншої субвенції в сумі 29,5 тис.грн., що планувалась 

відповідно до рішення сесії селищної ради № 23  від 31.08.2017 року «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв на виплату заробітної плпти з нарахуваннями 

працівникам Летичівської ЦРЛ. 

                Тобто в  2 абзаці 1 пункту цифри «138819,8», «112150,0», «26669,8»   

замінити на  «138969,8», «112424,2», «26545,6» ( додаток 3). 

       1.3. У пункті 2 цифри  «112150,0», «26669,8» замінити на 

«112424,2», «26545,6»   ( (додаток 3). 

                 1.4. Внести зміни до пункту 1 абзаца 4  та викласти в наступній  

редакції: 

- встановити дефіцит спеціального фонду  селищного бюджету в сумі 17388,2 

тис.грн, джерелом покриття якого визначити  залишок бюджетних коштів 

спеціального фонду станом на 1.01.2017 р. в сумі 578,9 тис. грн., передачу 

залишку коштів загального фонду станом на 1.01.2017 року до бюджету 

розвитку (спеціального фонду)  в сумі  2180,8 тис. грн., залишок коштів 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  4833,2 

тис.грн., субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально – економічного  розвитку окремих територій  252,0 

тис.грн., субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на розвиток 

інфраструктури об»єднаних територіальних громад – 3008,8 тис.грн.  та 

коштів від перевиконання  дохідної частини  6534,5 тис.грн. 

         2. У зв`язку із внесеними змінами до селищного бюджету згідно пункту 

1 цього рішення додатки 1,3,3,6,7 рішення селищної ради від 23 грудня 2016 

року №19 „Про селищний бюджет Летичівської селищної ради на 2017 рік”,  

від 28  лютого 2017 року № 17  «Про внесення змін до селищного бюджету 

на 2017 рік», від 16 березня  2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік», від 30 березня  2017 року № 13 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 27 квітня  2017 року № 10 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 12 травня 2017 року 

№ 6 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 31 травня 

2017 року № 13  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» », 

від 13 червня 2017 року № 6 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2017 рік», від 30 червня 2017 року № 5  «Про внесення змін до селищного 



бюджету на 2017 рік», від 13  липня 2017 року № 8  «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 31  липня 2017 року № 15  «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», »,  від 18  серпня 2017 

року № 3  «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 

31.08.2017 року № 23 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 

рік»,  від  19.09.2017 року № 2 «Про внесення змін до селищного бюджету на 

2017 рік», від 28.09.2017 року № 19 «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2017 рік», від 05.10.2017 року № 2 «Про внесення змін до 

селищного бюджету на 2017 рік», від 31.10.2017 року № 17 «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 10.11.2017 року № 4 «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 16.11.2017 року № 2 

«Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 30.11.2017 року 

№ 16 «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік», від 06.12.2017 

року № 9 «Про внесення змін до селищного бюджету»  викласти у редакції 

відповідно до додатків 1,2,3,6,7 до даного рішення. 

3.Додатки  1,2,3,4,5,6,7  до цього рішення є його невід`ємною 

частиною.  

          4.Виконання даного рішення покласти на начальника відділу фінансів 

Летичівської селищної ради  Смаглюк Л.Д. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради  з питань планування, бюджету, фінансів та 

управління комунальною власністю (Самолюк М.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                І.І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Пояснювальна записка 

             до  рішення сесії селищної ради від 15.12.2017 р. 

     «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» 

Внесення змін до селищного  бюджету на 2017 рік обумовлено : 

1.Збільшенням планових  призначень дохідної частини загального фонду у 

2017 році на  149,989 тис.грн. по КДК 41020600 «Стабілізаційна дотація» - 

149,989 тис.грн. 

2.Спрямуванням коштів стабілізаційної дотації на фінансування видатків 

загального фонду селищного бюджету у 2017 році в сумі 149,989 тис.грн. по 

КПКВК 0112180 «Первинна медична допомога населенню»  на фінансування 

заробітної плати з нарахуваннями. 

3.У зв»язку з внесенням змін у перелік проектів, що будуть 

фінансуватися за рахунок  субвенції з державного бюджету  місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних територіальних 

громад  у 2017 році: 

по КПКВК 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 

зменшити планові призначення на 34,915 тис.грн. по будівництво тротуару 

вул. І.Огієнка в смт. Летичів Летичівського району Хмельницької області – 

8,821 тис.грн., Капітальний ремонт вулиці Ламана смт. Летичів, 

Летичівського району,  Хмельницької області – 7,706 тис.грн.,  Капітальний 

ремонт вулиці Маринюка смт. Летичів, Летичівського району, Хмельницької 

області – 9,893 тис.грн., Капітальний ремонт вул. Зубкова від 

ПК12+ПК24+87 в смт Летичів Хмельницької області – 0,995 тис.грн., 

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

Хмельницької області – 7,5 тис.грн., 

по КПКВК 0116310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

територій» - зменшити планові призначення на 112,799  тис.грн. , в тому 

числі Будівництво спортивного майданчика біля пам’ятника загиблим воїнам 

по вул. Савіцького Юрія в смт Летичів Хмельницької області – 18,524 

тис.грн., реконструкція мережі водопостачання центральної частини смт 

Летичів Хмельницької області – 77,858 тис.грн., Будівництво мереж 

водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці Летичівського району 

Хмельницької області – 3,886 тис.грн., Будівництво водопостачання по вул. 

Молодіжна в с.Суслівці, Летичівського району, Хмельницької області – 2,297 

тис.грн., 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 – 4,618 тис.грн., 

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 – 5,616 тис.грн. 

 по КПКВК 0116060 «Благоустрій населених пунктів» - зменшити обсяг 

планових призначень на 0,5 тис.грн., що планувався для придбання 

транспортного засобу спеціального призначення для комунального 



госпрозрахункового підприємства “Злагода" (автомобіль МАЗ) та   збільшити 

обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції для  придбання 

транспортного засобу спеціального призначення для комунального 

госпрозрахункового підприємства “Злагода” (тракторний причіп ПТС 4)  

148,214 тис. грн.,  в тому числі за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об»єднаних 

територіальних громад по загальному фонду – 4,386 тис.грн. та по 

спеціальному фонду – 264,669 тис.грн. 

4. Перенесенням планових призначень загального фонду по КПКВК 0117840 

«Організація рятування на водах» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на КЕКВ 

2710 «Виплата пенсій і допомоги» - 0,1 тис.грн. 

5. Перенесенням  планових призначень загального фонду: 

 з КПКВК 1015031 «Утримання  та навчально – тренувальна робота 

комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл»  - 88,1 тис.грн., в тому 

числі з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 76,3 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 11,8 тис.грн.; 

з КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування»  - 48,4 тис.грн., в тому числі  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

- 47,6 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 0,8 тис.грн.; 

з КПКВК  1011210 «Утримання інших закладів освіти» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» - 3,3 тис.грн. 

на КПКВК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»  - 23,6 

тис.грн., в тому числі на КЕКВ 2111  «Заробітна плата» - 18,6 тис.грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» - 5,0 тис.грн., 

на КПКВК 1011090 «Нарахування позашкільної  освіти позашкільними 

навчальними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»  - 

109,3 тис.грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 88,6 тис.грн., КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 20,7 тис.грн., 

на КПКВК 1011210 «Утримання інших закладів освіти» - 6,9 тис.грн., в тому 

числі КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 5,0 тис.грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» - 1,9 тис.грн. 

6. Перенесенням  планових призначень загального фонду: 

З КПКВК 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» - 4,2 

тис.грн., в тому числі  КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 0,9 тис.грн., 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3,4 тис.грн. 

на КПКВК 1011200 «Здійснення централізованого господарського 

обслуговування»  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  

-  4,2 тис.грн.  

7. Перенесенням  планових призначень загального фонду: 

з КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 250,0 

тис.грн. і  КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 53,5  тис.грн. 



на  КПКВК  1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою - дитячим садком,  інтернатом при 

школі),  спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 80,0 тис.грн., КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» - 223,5 тис.грн. 

8.Перенесенням планових призначень спеціального фонду селищного 

бюджету з КПКВК 0116650  «Утримання та розвиток інфраструктури доріг»   

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об"єктів» - 185,7 тис.грн. 

на КПКВК 0118800 «Інші субвенції» надання іншої субвенції районному 

бюджету – 91,7  тис.грн. на : 

- виплати заробітної плати з нарахуваннями медичним працівникам 

Летичівської ЦРЛ – 90,0 тис.грн., 

- виплати пільг з послуг зв"язку – 1,7 тис.грн. 

на  КПКВК 2414100 «Школи естетичного виховання» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 25,5 

тис.грн. для придбання телевізора та двох ноутбуків, 

на КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та 

матеріально – технічне  забезпечення  діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської 

рад та їх виконавчих комітетів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування»– 9,0 тис.грн. для придбання 

ноутбука в Гречинецький старостат, 

на КПКВК 1011010 «Дошкільна освіта» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування» -  для придбання 3-х ноутбуків 

(Летичівський ДНЗ № 1 «Калинонька», Летичівський ДНЗ «Щедрик»,  

Летичівський ДНЗ № 4  «Дзвіночок»)  - 27,0 тис.грн. та  на КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 23,7 тис.грн. (придбання 

посуду  в Летичівський ДНЗ  № 4 «Дзвіночок» - 15,0 тис.грн.  і придбання 

мікшерного пульта в Летичівський ДНЗ № 2 «Веселка» - 8,7 тис.грн.), 

на КПКВК 0118600 «Інші видатки»  - 8,8 тис.грн. на виконання заходів 

Програми розвитку приватного підприємства «Редакція газети «Летичівська 

газета», 

9.Спрямуванням коштів іншої субвенції в сумі 29,5 тис.грн., що планувалась 

відповідно до рішення сесії селищної ради № 23  від 31.08.2017 року «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік» на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв на виплату заробітної плпти з нарахуваннями 

працівникам Летичівської ЦРЛ. 

 

 

Селищний голова                                                            І.І.Тисячний 

 


