
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят п’ятої сесії 

21.03.2019 р.                                      Летичів                                              №  5  

 

Про відшкодування збитків, виявлених при 

ревізії фінансово-господарської діяльності 

Летичівської селищної ради за період з 

01.01.2016 по завершений місяць 2018 року 
 

 

Заслухавши інформацію селищного голови Тисячного І.І. , керуючись 

ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , селищна  

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Взяти до уваги інформацію селищного голови Тисячного І.І. про 

відшкодування збитків виявлених при ревізії фінансово-господарської 

діяльності Летичівської селищної ради за період з 01.01.2016 по завершений 

місяць 2018 року  (згідно додатку). 

2. Вжити заходів щодо недопущення в майбутньому виникнення аналогічних 

ситуацій. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

Селищний голова                                              І. Тисячний 

 

 

 



Додаток  

до рішення №5 від «21 березня 2019 року»  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

Щодо стану відшкодування збитків, виявлених при ревізії фінансово-

господарської діяльності Летичівської селищної ради за період з 

01.01.2016 по завершений місяць 2018 року 

 

Щодо стану відшкодування збитків, виявлених при ревізії фінансово-

господарської діяльності Летичівської селищної ради за період з 01.01.2016 

по завершений місяць 2018 року повідомляю наступне: 

 

- 14.11.2018р. між Летичівською селищною радою та ТОВ «Летичівський 

комбікормовий завод» укладено додаткову угоду до договору №7 від 

08.09.2016р. У відповідності до пунктів вищевказаної додаткової угоди, 

20.11.2018р. ТОВ «Летичівський комбікормовий завод» перераховано кошти 

на розрахунковий рахунок Летичівської селищної ради, у сумі 55987,53 грн. 

Загальна сума сплаченої пайової участі ТОВ «Летичівський комбікормовий 

завод» становить 111774,6 грн. 

- 27.09.2018р. між Летичівською селищною радою та гр. Вільчинською 

Ольгою Василівною укладено договір №49 про пайову участь у створенні і 

розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури населених 

пунктів на території Летичівської селищної ради. 

У відповідності до умов договору 02.10.2018р. гр. Вільчинською Ольгою 

Василівною перераховано кошти на розрахунковий рахунок Летичівської 

селищної ради, у сумі 3788грн. 00коп. 

по об’єкту «Будівництво мереж водопостачання по вул. Центральній в 

с. Майдан-Голенищівський Летичівського району Хмельницької області» 

підрядником усунуто виявлені порушення  на суму 19177 грн 40 коп.  

 (1. копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 

за листопад 2018р. по об’єкту «Будівництво мереж водопостачання по вул. 

Центральній в с. Майдан-Голенищівський Летичівського району 

Хмельницької області»  на 1 арк. 

2. копія Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 

2018р. на 3 арк. 

3. копія Підсумкової відомості ресурсів на 3 арк. 

4. копія Розрахунку загальновиробничих витрат до  Акту КБ – 2в на 1 

арк.) 

- по об’єкту «Будівництво мереж водопроводу по вул. Польова в с. 

Грушківці, Летичівського району Хмельницької області» підрядником 

виявлені порушення усунуто на суму 104647,35 грн. 

 (1. копія Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 

за листопад 2018р. по об’єкту «Будівництво мереж водопроводу по вул. 



Польова в с.Грушківці, Летичівського району Хмельницької області» на 1 

арк. 

2. копія Акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 

2018р. на 4 арк. 

3. копія Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.) 

- по об’єкту  «Будівництво спортивного майданчика по вул. Савіцького 

Юрія в смт. Летичів, Хмельницької області» виявлені порушення усунено. (1. 

копія Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018р. на 4 

арк. 

2. копія Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк. 

3. копія Розрахунок загальновиробничих витрат до  Акту КБ – 2в на 1 

арк. 

- по об’єкту Капітальний ремонт вул. І.Франка в смт Летичів, 

Хмельницької області підряднику направлялася претензія щодо необхідності 

виконання умов договору, однак, жодної відповіді не надано. 

17.01.2018р. Летичівська селищна рада звернулася до Летичівського 

відділу прокуратури для вжиття заходів щодо виконання умов договору №3 

від 20.12.2016р. зі сторони ТОВ «Екошлях». 

На даний лист, 13.02.2018р. та додатково 27.09.2018р. заступником 

керівника місцевої прокуратури О.Терлецьким надано відповідь, що за 

результатами розгляду Вашого листа щодо вжиття заходів реагування за 

фактами невиконання умов договору по капітальному ремонту вул. І.Франка 

в смт.Летичів місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Досудове розслідування у вказаному кримінальному 

провадженні триває та перебуває під постійним контролем місцевої 

прокуратури.   

Ухвалою слідчого судді Летичівського районного суду Лазаренка А.В. 

(справа №678/145/18) задоволено клопотання заступника начальника – 

начальник СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області та вирішено 

провести у кримінальному проваджені №4201824101000006 від 13.02.2018 

року комплексну судову будівельно – технічну та економічну експертизу по 

об’єктах: «Капітальний ремонт вул. Івана Франка в смт.Летичів 

Хмельницької області» та «Капітальний ремонт вул.Ламаної в с.Грушківці 

Летичівського району Хмельницької області». 

В зв’язку із цим, Летичівською селищною радою 22.11.2018р. за 

№3987, 26.12.2018р. за вих. №4287 та 12.03.2019 р. за вих. 793 

спрямовувались листи до Летичівського відділу поліції щодо надання 

можливості представнику Летичівської селищної ради ознайомитись з 

висновками експертизи та зробити викопіювання. 



- По об’єкту капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушківці, 

Летичівського району Хмельницької області, повідомляємо: 

Підряднику направлялись претензії щодо необхідності виконання умов 

договору, однак, жодної відповіді не надано . 

   Тому, 17.01.2018р. Летичівська селищна рада звернулася до 

Летичівського відділу місцевої прокуратури для вжиття заходів щодо 

виконання умов договору №39/14-2016 від 10.11.2016р. зі сторони ТОВ 

«Шлях Експерт». 

На даний лист, 13.02.2018р. та додатково 27.09.2018р. заступником 

керівника місцевої прокуратури О.Терлецьким надано відповідь, що за 

результатами розгляду Вашого листа щодо вжиття заходів реагування за 

фактами невиконання умов договору по капітальному ремонту вул. Ламаної в 

с. Грушквці, Летичівського району місцевою прокуратурою внесено 

відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове 

розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває та перебуває 

під постійним контролем місцевої прокуратури.   

Додатково повідомляємо, що ухвалою слідчого судді Летичівського 

районного суду Лазаренка А.В. (справа №678/145/18) задоволено клопотання 

заступника начальника – начальник СВ Летичівського ВП ГУНП в 

Хмельницькій області та вирішено провести у кримінальному проваджені 

№4201824101000006 від 13.02.2018року комплексну судову будівельно – 

технічну та економічну експертизу по об’єктах: «Капітальний ремонт вул. 

Івана Франка в смт.Летичів Хмельницької області» та «Капітальний ремонт 

вул.Ламаної в с.Грушківці Летичівського району Хмельницької області». 

В зв’язку із цим, Летичівською селищною радою 22.11.2018р. за 

№3987, 26.12.2018р. за вих. №4287 та 12.03.2019 р. за вих. 793 

спрямовувались листи до Летичівського відділу поліції щодо надання 

можливості представнику Летичівської селищної ради ознайомитись з 

висновками експертизи та зробити викопіювання. 

- по об’єкту «Будівництва тротуару по вул. Огієнка Івана в 

смт.Летичів, Хмельницької області». Виявлені порушення усуното на суму 

50771,45 грн.(копії документів додаються) 

 

 

 

 

 


