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Звіт про роботу першого заступника 

селищного голови за ІІІ квартал 2018 року 

 

 

 

 

Заслухавши звіт першого заступника селищного голови Ліщинського 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Звіт першого заступника селищного голови Ліщинського Олега 

Володимировича взяти до уваги (звіт додається).  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Селищний голова                                   І. Тисячний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

про роботу першого заступника селищного голови за ІІІ 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  ІІІ кварталу 2018 року на прийомі в першого заступника 

селищного голови було 20 особа. Також проводився прийом громадян в 

селах: Майдан-Вербецький та Білецьке.  

Підготовлено 19 рішень виконавчого комітету та 14 рішень сесій 

Летичівської селищної ради.  

 

Робота тендерного комітету 

В ІІІ кварталі 2018 року проведено тендер на закупівлю сміттєвоза та 

сміттєвозного обладнання на загальну суму 2004000,00грн.  

. 

 

Робота адміністративної комісії 

Проведено 26  засідань адміністративної комісії, розглянуто 65 

протоколи.  

 

Отримано позитивні висновки експертизи  7 проектів по капітальному 

ремонту доріг комунальної власності та реконструкції, будівництва мереж 

водопостачання на території громади.   

Завершено роботи по капітальному ремонту вул. Шевченка, 

Смолінського в смт Летичів та вул. Бурка в с. Голенищеве. Закінчено роботи  

на реконструкції системи водопостачання по вул. Кармелюка, та 

реконструкції системи водопостачання до Центру обслуговування 

пенсіонерів 

 Продовжуються роботи по реконструкції КНС в смт Летичів, на різних 

етапах  перебувають роботи по реконструкції очисних споруд та ЗОШ №2.  

 Проводилася робота старостинських округів по інвентаризації зелених 

насаджень. 

 

 

Перший заступник селищного голови                                   О. Ліщинський               

 

 


