
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сімдесят п’ятої (позачергової)  сесії 
 

03.09.2019 р.                                      Летичів                                            № 4 

 

Про внесення змін до Переліку проектів, 

що фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2019 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 24 квітня 2019 

року № 280-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2019 році», Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Переліку проектів, що фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році в Летичівській 

селищній об’єднаній територіальній громаді, а саме внести зміни в обсяги 

фінансування по проектах: 

– пункт 4  «Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для 

забезпечення господарсько-питного водопостачання по вул. Центральній в 

с.Суслівці Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за 

рахунок коштів субвенції 1023,921 тис. грн.» замінити на пункт 4 «Будівництво 

розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення господарсько-

питного водопостачання по вул. Центральній в с.Суслівці Летичівського району 

 



Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

1023,855 тис. грн.»; 

– пункт 5  «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць від 

КТП-105 по вул. Набережній в с. Кудинка Летичівського району, Хмельницької 

області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 279,973 тис. грн.» 

замінити на пункт 5 «Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць від 

КТП-105 по вул. Набережній в с. Кудинка Летичівського району, Хмельницької 

області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 283,213 тис. грн.»; 

– пункт 6  «Капітальний ремонт частини дороги по вул. Зубкова Івана (від 

буд. №47 до пров. Жукова) в смт. Летичів, Летичівського району, 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 731,042 

тис. грн.» замінити на пункт 6 «Капітальний ремонт частини дороги по вул. 

Зубкова Івана (від буд. №47 до пров. Жукова) в смт. Летичів, Летичівського 

району, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

727,868 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 2019 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                                                                      Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення 75 (позачергової)  

сесії  Летичівської селищної 

ради № 4 від 03.09.2019 р. 
 

 
 

 

Перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2019 році в Летичівській селищній об’єднаній 

територіальній громаді 

 

1. Капітальний ремонт дороги по вул. Княгині Ольги в смт Летичів, 

Летичівського району, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 2198,626 тис. грн. 

2. Нове будівництво «Сільський водопровід по вул. Лугова, вул. Вишнева 

в с. Козачки, Летичівського району, Хмельницької області», обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 823,333 тис. грн. 

3. Нове будівництво «Сільський водопровід по вул. Урожайна, вул. 

Садова, вул. Молодіжна, вул. Центральна в с. Гречинці, Летичівського району, 

Хмельницької області», обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 

611,405 тис. грн. 

4. Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для 

забезпечення господарсько-питного водопостачання по вул. Центральній в 

с.Суслівці Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за 

рахунок коштів субвенції 1023,855 тис. грн. 

5. Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць від КТП-105 по 

вул. Набережній в с. Кудинка Летичівського району, Хмельницької області, 

обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 283,213 тис. грн. 

6. Капітальний ремонт частини дороги по вул. Зубкова Івана (від буд. 

№47 до пров. Жукова) в смт. Летичів, Летичівського району, Хмельницької 

області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 727,868 тис. грн. 

 

 

 

Перший заступник  

селищного голови                                     Олег ЛІЩИНСЬКИЙ 
 


