
 

 
 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

    ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
 VIIІ скликання 

Шостої сесії 

 

   28.12. 2020р.                                      Летичів                                              № 18 

 

Звіт про виконання Програми 

«Питна вода» на 2011-2020 роки 

 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми 

«Питна вода» на 2011-2020 роки, 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 «Питна вода» на 2011-2020 роки 

взяти до відома (додається). 

2. Зняти з контролю рішення чотирнадцятої сесії VI скликання від 

29.08.2011 року №15 «Про затвердження Програми «Питна вода» на 2011-

2020 роки в зв’язку з закінченням терміну виконання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова 

комісії Морозова О.М.). 

 

 Селищний голова                                                                Ігор ТИСЯЧНИЙ                                                

                                                
         

                                                                                

 

 

 

 

 

 



                                                                              Додаток до рішення шостої сесії 

              Летичівської селищної ради 

               від  28.01.2021 р.  № 18 

 

 

Пояснювальна записка до звіту 

Про виконання Програми «Питна вода» на 2011-2020 роки 

 

Метою програми є розробка ефективних заходів, спрямованих на 

задоволення потреб населення, що проживає на території Летичівської 

селищної ради, в економічно доступних послугах з водопостачання та 

водовідведення належного рівня та якості відповідно до вимог державних 

стандартів; створення умов для сталої роботи та розвитку водопровідно-

каналізаційного господарства; забезпечення безпечного функціонування 

водопровідної і каналізаційної систем; економічного і раціонального 

використання енергоресурсів; розширення рівня надання послуг. 

             В 2017 році збудовано водогони в с. Грушківці (186,960 тис грн), с. 

Суслівці (246,256 тис грн), здійснено реконструкцію мережі водопостачання 

центральної частини смт Летичів (392,815 тис грн), використано кошти 

субвенції на розвиток інфраструктури в сумі 826,031 тис грн. 

 На реконструкцію каналізаційно-напірної станції в смт Летичів 

використано 1,782 млн грн. коштів ДФРР та 238,8 тис грн. з селищного 

бюджету. 

          Продовжено мережу водогонів в смт Летичів по вул. Кармелюка (900 

тис грн),  вул. Пушкіна (98,7 тис грн), вул.. Соборній (68,4 тис грн), вул.. 

Автопарківська (7,7 тис грн), також продовжено водогін по двох вулицях в с. 

Терлівка загальною протяжністю 750 м на суму 80 тис грн. з них 50 тис грн. 

по соціальній угоді. Збудовано свердловину і водогін в с. Гречинці (597,7 тис 

грн).  

       Протягом 2019-2020 років  побудовано свердловину  для забезпечення 

питного водопостачання  сіл Суслівці, Майдан – Вербецький , Білецьке. 

Побудовано водогін  по вул. Горбатюка смт Летичів протяжністю 1,3 км. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію по вул.. Центральна, вул. 

Набережна с. Суслівці. 

          Побудовано другу чергу водогону в с. Гречинці, с. Козачки загальною 

протяжністю 5 км, в 2020 року завершено третю чергу водогонів даних сіл 

загальною протяжністю – 4,1 км. 

 Побудовано водогонів загальною протяжністю 12км 517 м,  

забезпечено водопостачанням 420 домогосподарств. 
 

 

 

 

 

 

 



 



Додаток 5 

до Порядку розроблення цільових програм, 

моніторингу та звітності щодо їх виконання 

 

Інформація про виконання програми за 2020 рік 
  

1. __01____   Летичівська селищна рада___________________   

  КВКВ   найменування головного розпорядника коштів програми   

2. __01_____   Летичівська селищна рада___________________   

  КВКВ   найменування відповідального виконавця програми   

 

3. 

 

0116013 

  Програма  «Питна вода» на 2011-2020 роки, затверджена рішенням 14 сесії Летичівської селищної ради VІІ 

скликання від 29.08.2011 р. №15______________________________ 

  

 КФКВ  найменування програми, дата і номер рішення селищної ради про її затвердження  

  

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 

Програма «Питна вода» на 2011-2020 роки 
(назва програми) 

 

№ 

з

/

п 

  

Захід 

  

Головний ви

конавець та 

строк викона

ння заходу 

  

  

Планові обсяги фінансування, тис. гривень Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень 

Стан виконання заходів 

(результативні 

показники виконання  

програми) 
Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцев

ий 

бюдже

т 

районний, 

міський (міст 

обласного під

порядкування

) бюджети 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного під

порядкування 

кошти 

не 

бюджет

них 

джерел 

місце

вий 

бюдж

ет 

районний, 

міський (міст 

обласного під

порядкування

) бюджети 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного під

порядкування 

кошти не 

бюджетни

х джерел 



1 

Нове 

будівництво 

«Мережі 

водопостачання 

по вул. 

Горбатюка в смт 

Летичів 

Хмельницької 

області» 

Летичівська 

селищна рада 

 
 

285,0  
 

 
 

285,0  
 

 

Забезпечено якісним 

водопостачанням 

домогосподарства на 

території 

Летичівської 

селищної ради 

2 

Нове 

будівництво 

«Мережі 

водопостачання 

по 

вул.Набережна,  

вул. Горіхова, 

вул. Трудова, 

вул. Світанкова, 

пров. 

Набережний, 

пров. Горіховий 

в с. Гречинці» 

Летичівського 

району 

Хмельницької 

області» 

Летичівська 

селищна рада 
 270,2     270,2    

Забезпечено якісним 

водопостачанням 

домогосподарства на 

території 

Летичівської 

селищної ради 



3 

Нове 

будівництво 

мереж по вул. 

Садова, вул. 

Прилужна в с. 

Козачки 

Летичівського 

району 

Хмельницької 

області 

Летичівська 

селищна рада  
 325,0     325,0    

Забезпечено якісним 

водопостачанням 

домогосподарства на 

території 

Летичівської 

селищної ради 

  

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

880,2 - 880,2 - - 880,2 - - - 

  

 

 

 

Селищний голова                                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ 
 

 

 


