
                                                         

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

                                      Р І Ш Е Н Н Я                   
VII скликання 

Шістдесят другої сесії 

 

21.12.2018 р.                                    Летичів                                                  №  14 
 

Звіт про виконання Програми розвитку 

комунального госпрозрахункового 

підприємства «Злагода» Летичівської 

селищної ради на 2016-2018 роки 

 

          

         Заслухавши інформацію начальника Управління житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку 

Летичівської селищної ради Стадника В.М.,   керуючись ст. 26 Закону 

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

В И Р І Ш И Л А : 

1.  Звіт про виконання Програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2016-2018 роки взяти до відома (додається). 
 

2. Рішення п’ятої сесії VII скликання від 25.02.2016 №12 «Про 

затвердження Програми розвитку комунального госпрозрахункового 

підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки» 

вважати  таким  що  втратило  чинність,в  зв’язку з закінченням терміну дії. 

 

 

 

 

        

 

  Селищний голова                                                              І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

         до рішення 62 сесії  

                                                                                           селищної ради 

                                                                                           від 21.12.2018 р.  № 14 

 

 

ЗВІТ 

Про виконання Програми розвитку комунального  

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради 

на 2016-2018 роки 

 

         Програма розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки затверджена 

рішенням п’ятої сесії VII скликання Летичівської селищної ради від 

25.02.2016 р. №12 з метою забезпечення ефективного функціонування КГП 

«Злагода» Летичівської селищної ради, підтримки його діяльності та 

розвитку, розширення кількості та якості надання послуг КГП «Злагода». 

         Летичівське КГП «Злагода» обслуговує 33 мережі водогону, 6,4 км 

мережі каналізації, 2 колекторні насосні станції, 4 насосні станції, 55 

житлових будинків. Надає послуги водопостачання, водовідведення, 

обслуговування будинків  та прибудинкових територій, вивезення нечистот, 

вивезення твердих побутових відходів.         

          Протягом 2016-2018 років Летичівською селищною радою придбано 

спеціальну комунальну технікку на суму 11,1 млн грн, а саме: 

1. Сміттєвоз «ВЛІВ МІКРО Б 9-8 GZ 3309», вартість 847800 грн; 

2. Автомобіль вакуумний «ВІВА», вартість 782891грн; 

3. Трактор Бєларус – 320М з щіткою, вартість 301800 грн; 

4. Автогрейдер CHANGLIN PY 165 C, вартість  2394800 грн; 

5. Автогідропідйомник АП-18-10, вартість 1300000 грн; 

6. Екскаватор «БОРЕКС -2206/», вартість 836000грн; 

7. Подрібнювач, вартість 52800 грн 

8. Машина дорожня комбінована МДКЗ (з піскорозкидальним 

обладнанням та поворотним відвалом) на базі самоскида МАЗ-5550С3, 

вартість 2299500 грн. 

      Летичівською селищною радою виділено: 

-  250 тис грн. на виготовлення державних актів на земельні ділянки під 

свердловинами та дозволів на водокористування; 

-  80 тис грн. для очищення діючих свердловин; 

        

- 67 тис грн. на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту 

водогонів у населених пунктах громади та смт Летичів; 



- 53 тис грн. на які закуплено матеріали для виготовлення та 

встановлення огорожі охоронної зони та фарбування водонапірних башень. 

      Летичівською селищною радою виділено 100 тис грн. для поповнення 

статутного капіталу. 

 
 


