
 

        

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят сьомої сесії 

28.09.2018 р.                                       Летичів                                          №  22 

 

Про розгляд акту ревізії фінансово-

господарської діяльності Летичівської 

селищної ради з 01.01.2016 р. по завершений 

місяць 2018 року 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши матеріали ревізії, з метою усунення порушень, 

зазначених в акті, попередження фактів неефективного використання 

фінансових ресурсів, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Зобов’язати селищного голову:  

а) вжити заходи з усунення порушень та недоліків зазначених у акті ревізії 

фінансово-господарської діяльності; 

б) забезпечити відшкодування збитків виявлених у ході ревізії та виконання 

робіт згідно укладених договорів. 

 

2. Про проведену роботу доповісти на черговій сесії селищної ради у жовтні 

місяці поточного року. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та управління 

комунальною власністю (голова комісії Самолюк М.М.) 

 

  

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                      І.І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 



 

В Летичівській селищній раді проводилася ревізія окремих питань 

фінансово-господарської діяльності Летичівської селищної ради за період 2016-

2018 роки. 

По результатах проведеної ревізії та вжиття захолов щодо усунення 

виявлених порушень повідомляю наступне: 

 

1. Пайова участь. 

В акті ревізії було відзначено, що Летичівською селищною радою не 

укладено договір з ТОВ «Летичівський комбікормовий завод» і відповідно не 

сплачені кошти до місцевого бюджету.  По даному питанні відзначаю, що 

договір між Летичівським КГП «Злагода» та ТОВ «Летичівський 

комбікормовий завод» укладено 08.09.2016 р. За №7 на суму 55787,07 грн., 

кошти надійшли до місцевого бюджету. 

З гр. Вільчинською О.В. укладено договір на пайову участь в сумі  

3788,00 грн., яку буде сплачено до 05.10.2018 р.   

 

2. Капітальний ремонт вул. І.Франка смт Летичів 

Роботи проводилися ТОВ «Екошлях». Фактично виконано  робіт на суму 

619 тис. грн., а саме встановлено всі 1023 шт бордюр, заасфальтовано 840 м2 

дороги. Перераховано замовнику 1024071,53 грн. 

Підряднику направлялася претензія щодо необхідності виконання умов 

договору. 

   Летичівська селищна рада звернулася до правоохоронних органів 

(прокуратура, відділ національної поліції) для вжиття заходів щодо виконання 

укладеного договору.   

 

3. Капітальний ремонт вул. Ламаної в с. Грушквці 

Роботи проводилися ТОВ «Шляхексперт». Виконано робіт на суму              

118,6 тис. грн.,  (вивезено будівельні матеріали). Перераховано підряднику 

442397,08 грн.  

Підряднику направлялася претензія щодо необхідності виконання умов 

договору. 

   Летичівська селищна рада звернулася до правоохоронних органів 

(прокуратура, відділ національної поліції) для вжиття заходів щодо виконання 

укладеного договору. 

 

4. Будівництво спортивного майданчика по вул. Савіцького Юрія 

Будівництво здійснював ФОП Шиманський Р.М. Роботи  виконані на 

суму 151 тис. грн. Перераховано підряднику 260198,92 грн.  

Підряднику направлено претензію щодо не належного виконання умов 

договору. 

 

5. Будівництво тротуару по вул. Огієнка Івана 

Підрядник ТОВ НВП «Еко-авторресурс». Виявлені порушення 

ліквідовані. Перераховано підряднику 546776,00 грн.  

 

6. Будівництв о мереж водопроводу по вул. Польова 

Будівництво здійснював ФОП Шиманський Р.М. виконано роботи на 

суму 104 тис. грн. Перераховано підряднику 184660,44 грн.  

 



 

Не виконані роботи з улаштування піщаної основи, укладання сигнальної 

стрічки, влаштування металевих драбин.  

Підряднику направлено претензію щодо належного виконання умов 

договору. У випадку незадоволення претензії селищна рада подасть до суду про 

необхідність належного виконання договору.   

 

7. Будівництво мереж водопостачання по вул. Центральній в  

с. Майдан-Голенищівський  

 

Будівництво здійснював ФОП Шиманський Р.М. 

Не виконані роботи: перевезення піску, засипання котлованів, 

промивання трубопроводів в сумі 19177 грн. Перераховано підряднику 

165605,54 грн., роботи на об’єкті продовжуються, змінено виконавця робіт. 

Підряднику направлено претензію щодо не належного виконання умов 

договору. 

 

Також направлені претензії щодо добровільного повернення коштів 

особам, що здійснювали технічний нагляд на загальну суму 21304,4 грн  

-  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Селищний голова                                        І. Тисячний  

 


