
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

VII скликання 

П’ятдесят першої сесії 

 

__.06.2018р.                                      Летичів                                                    № __ 

 

 

Про прийняття на баланс Летичівської 

селищної ради гідротехнічних споруд 

 

 

Керуючись ч.3 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», відповідно до рішення 16 скликання 12 сесії 

Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької області від 

29 квітня 2013року №2, та відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти на баланс Летичівської селищної ради комплекс 

гідротехнічних споруд, а саме: 

1.1. Гідротехнічну споруду ставка № 1 за межами с.Грушківці на 

території Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області, умовною вартістю 1 грн. 

 1.2. Гідротехнічну споруду ставка № 2 за межами с.Грушківці на 

території Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області, умовною вартістю 1 грн. 

 1.3. Гідротехнічну споруду ставка № 3 за межами с.Грушківці на 

території Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області, умовною вартістю 1 грн. 

 1.4. Гідротехнічну споруду ставка № 5 за межами с.Грушківці на 

території Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області, умовною вартістю 1 грн. 

1.5. Гідротехнічну споруду ставка № 6 за межами с.Грушківці на 

території Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області, умовною вартістю 1 грн. 



1.6. Гідротехнічну споруду ставка № 7 за межами с.Грушківці на 

території Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької 

області, умовною вартістю 1 грн. 

1.7. Гідротехнічну споруду ставка № 2 за межами с.Бохни на території 

Грушковецької сільської ради Летичівського району Хмельницької області, 

умовною вартістю 1 грн. 

2. Летичівській селищній раді заключити угоду з Хмельницьким 

обласним управлінням водних ресурсів на виготовлення технічних 

характеристик гідротехнічних споруд, а саме:  

2.1. ставка № 6 за межами с.Грушківці на території Грушковецької 

сільської ради Летичівського району Хмельницької області;  

2.2. ставка № 7 за межами с.Грушківці на території Грушковецької 

сільської ради Летичівського району Хмельницької області;  

2.3. ставка № 2 за межами с.Бохни на території Грушковецької сільської 

ради Летичівського району Хмельницької області. 

 

3. Виконання даного рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності (начальник Ваврик Н.М.).  

4. Контроль за виконанням даного 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 


