
                                                                                                                                    

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок восьмої сесії 

 

29.03.2018 р.                                       Летичів                                               №  17  
 

 

Звіт про роботу першого заступника 

селищного голови за І квартал 2018 року. 

 

 

 

 

Заслухавши звіт першого заступника селищного голови Ліщинського 

Олега Володимировича про роботу за І квартал 2018 року, керуючись ст. 26 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт першого заступника селищного голови Ліщинського Олега 

Володимировича взяти до уваги (звіт додається).  

 

2. Рекомендувати першому заступнику селищного голови Ліщинському О.В. 

посилити роботу по координації роботи відділів за роботу яких він 

відповідає. 

 

  

 
 

 

 

 

Секретар селищної ради                             О. Попова  

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про роботу першого заступника селищного голови за І квартал 2018 року 

 

Робота заступника селищного голови визначена Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Конституції України, Законів України, 

Постанов Верховної Ради України, Указами та Розпорядження Президента 

України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативними 

актами, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженням селищного голови і посадових інструкцій. 

На протязі  І кварталу 2018 року на прийомі в першого заступника 

селищного голови було 18 осіб. Також проводився прийом громадян в селах: 

Прилужне, Сахни, Буцни, Ялинівка, Суслівці.  

В І кварталі 2018 року взято участь у 6 громадських слуханнях та 2 

сходах села.  

Підготовлено 11 рішень виконавчого комітету та 8 рішень сесій 

Летичівської селищної ради.  

 

Робота тендерного комітету 

В І кварталі 2018 року організовано і проведено 32 засідання 

тендерного комітету, проведено тендер по процедурі відкритих торгів при 

очікуванній вартості – 270080,00 грн., закуплено бензину та газу скрапленого 

на фактичну суму 261985,00 грн.  

Було проведено 2 тендера по процедурі відкритих торгів з закупівлі 

послуг з прибирання та підмітання вулиць, утилізації сміття та поводження зі 

сміттям, які були визнані такими, що не відбулися в зв’язку з поданням 

менше 2 тендерних пропозицій.  

Проведено 2 тендера по переговорній  процедурі : з закупівлі послуг з 

прибирання та підмітання вулиць, утилізації сміття та поводження зі сміттям 

та закупівлі електричної енергії. 

 

Робота адміністративної комісії 

Проведено 11  засідань адміністративної комісії, розглянуто 54 

протоколи.  

В І кварталі 2018 року проведено конкурс на визначення перевізника 

твердих побутових відходів на території Летичівської селищної ради.  

 

Виготовлено 12 паспортів природоохоронних об’єктів, що перебувають 

на території Летичівської селищної ради. 

Передано на експертизу 5 скорегованих проектів по капітальному 

ремонту доріг комунальної власності. 1 проект по реконструкції даху 

Голенищівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Підготовлено та передано управлінню регіонального розвитку та ЖКГ 

Хмельницької ОДА документи на отримання фінансування робіт по 

завершенню реконструкції очисних споруд в смт Летичів та Летичівської 

ЗОШ №2 з Державного фонду регіонального розвитку. 

 

Перший заступник селищного голови                                   О. Ліщинський               



 

 


