
 
 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

                                  Р І Ш Е Н Н Я                 ПРОЕКТ 
 VІІ скликання 

шістдесят п’ятої сесії 

 

      03. 2019р.                                      Летичів                                              №__ 

 

Звіт про виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Летичівської селищної 

об'єднаної територіальної громади на 2016-2018 роки 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми 

розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення 

на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 

2016-2018 роки, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Летичівська селищна рада 

 

       В И Р І Ш И Л А: 

 

Звіт про виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Летичівської селищної 

об'єднаної територіальної громади на 2016-2018 роки взяти до відома 

(додається). 

 

 

 

 Селищний голова                                                                І.І. Тисячний                                                

                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



                                                                                 Додаток до рішення       сесії 

        Летичівської селищної ради 

        від                № 

 

 

Звіт 

про виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Летичівської селищної 

об'єднаної територіальної громади на 2016-2018 роки 
 

 Метою Програми є забезпечення планомірного розвитку мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території  

Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади, що сприятиме 

підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності 

перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; забезпечить 

транспортне сполучення між населеними пунктами та адміністративним 

центром об'єднаної територіальної громади; поліпшення транспортно-

експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів; підвищення технічних 

показників, соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку 

об'єднаної територіальної громади. 

                   У 2016 році на території Летичівської селищної ради проведено 

поточний ремонт доріг на суму 2,3 млн. грн. по 68 вулицях в населених 

пунктах ОТГ, капітально відремонтовано доріг на загальну суму 3,2 млн. грн. 

Побудовано  450 м тротуарів на суму 528 тис. грн.  

                  У 2017 році – проведено поточний ремонт доріг  на суму  1,6 млн. 

грн. по 48 вулицях в населених пунктах ОТГ, капітально відремонтовано 1,8 

км  доріг на суму 3 млн. грн. Побудовано 688 м тротуарів на суму 780 тис. 

грн.  

                   У 2018 році – проведено поточний ремонт доріг на суму 2,5 млн. 

грн. загальною протяжністю 6,1 км доріг в населених пунктах ОТГ, 

капітально відремонтовано доріг протяжністю 2,8 км на суму 7,2 млн. грн. з 

них 4,4 млн. грн. кошти з селищного бюджету, 2,8 млн. грн. кошти з 

державного бюджету. Проведено капітальний ремонт тротуару довжиною 

450 м на суму 340 тис. грн. 

 

 

 
              


