
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

_______________________ сесії 
 

__.06.2018 р.                                      Летичів                                            № ___ 
 

Про затвердження Переліку проектів, що 

фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2018 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, розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 

року № 201-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2018 році», Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити  Перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2018 році в Летичівській селищній 

об’єднаній територіальній громаді (додається).  

2. Оприлюднити Перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2018 році в Летичівській селищній 

об’єднаній територіальній громаді 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 

ПРОЕКТ 



 

Додаток 

до рішення __ сесії 

Летичівської селищної ради 

№ __ від __.06.2018 р. 
 

 

Перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2018 році  

в Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді 

 

1. Капітальний ремонт (посилення дорожнього покриття) вул. Комарова, 

смт. Летичів Летичівського району, Хмельницької області, обсяг фінансування 

за рахунок коштів субвенції 1281,820 тис. грн. 

2. Закупівля транспортних засобів спеціального призначення (сміттєвоз) 

та встановлення комплектувальних виробів (сміттєвозне обладнання типу ВЛІВ 

супер міні Б) для транспортних засобів спеціального призначення 

комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської 

селищної ради, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 2104,917 тис. 

грн. 

3. Реконструкція мережі водопостачання до приміщення Летичівського 

територіального центру соціального обслуговування по вул. Соборна, 10 в смт 

Летичів, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів 

субвенції 63,777 тис. грн. 

4. Реконструкція мережі водопостачання від напірної башти до існуючої 

мережі по 2 провулку Пушкіна в смт. Летичів, Хмельницької області, обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 100,668 тис. грн. 

5. Реконструкція мережі водопостачання від будинку №34 по будинок 

№83 по вул.Кармелюка в смт Летичів, Хмельницької області, обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 880,945 тис. грн. 

6. Капітальний ремонт вул. Войтова в смт.Летичів Хмельницької області, 

обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 972,303 тис. грн. 

7. Капітальний ремонт вул. Мазура Василя в смт.Летичів Хмельницької 

області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 329,194 тис. грн. 

8. Капітальний ремонт вул.Осліковського від ПК0 до ПК2 в смт. Летичів, 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок  коштів  субвенції 

392,376 тис. грн. 

 

 

 

Перший заступник селищного голови                                     О.Ліщинський 


