
 
                              ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

                                                   VІІ скликання 

Дев’яносто третьої  сесії 

 

24.09.2020 р.                                      Летичів                                               № 10 

 

Про внесення змін в рішення 

дев’яносто першої сесії №2 від 

30.07.2020 року «Про визначення 

одержувача бюджетних коштів та 

делегування функцій замовника ДП 

«Хмельницькій обласній службі 

місцевих автодоріг»  

 

Відповідно до статті 25. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Летичівська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни   в рішення дев’яносто першої сесії №2 від 30.07.2020 

року, а саме: 

- Пункт 1 «Визнати в 2020 році одержувачем коштів на виконання 

«Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Летичівської селищної ради на 

2019 - 2020 роки», а саме: ремонт системи водовідведення на автодорозі 

Летичів – Рудня по вул. Володимира Великого смт Летичів, біля будинку 

№65/1, Державне підприємство «Хмельницька обласна служба місцевих 

автодоріг»  викласти в новій редакції: «Визнати в 2020 році одержувачем 

коштів на виконання «Програми ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення на території Летичівської 

селищної ради на 2019 - 2020 роки», а саме: поточний ремонт та заміна труби 

на автодорозі Летичів – Рудня по вул. Володимира Великого біля будинку 

№65/1, Державне підприємство «Хмельницька обласна служба місцевих 

автодоріг»; 

- Пункт 2 «Делегувати функції замовника на виконання «Програми 

ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення на території Летичівської селищної ради на 2019 - 2020 

роки», а саме: ремонт системи водовідведення на автодорозі Летичів – Рудня 

по вул. Володимира Великого смт Летичів, біля будинку №65/1,  

Державному підприємству «Хмельницька обласна служба місцевих 



автодоріг» викласти в новій редакції : «Делегувати функції замовника на 

виконання «Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Летичівської селищної ради на 

2019 - 2020 роки», а саме: поточний ремонт та заміна труби на автодорозі 

Летичів – Рудня по вул. Володимира Великого біля будинку №65/1, 

Державному підприємству «Хмельницька обласна служба місцевих 

автодоріг» . 

2. Дане рішення довести до відома ДП    «Хмельницька обласна 

служба місцевих автодоріг». 

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

Секретар селищної ради                              Олена ПОПОВА 
 


