
                                                       

                                                                        
 

                        ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                               ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                              РІШЕННЯ 
                                                   VIIІ скликання 

                                                     Сьомої сесії 
  

23.02.2021р                                            Летичів                                                    №23    
 

Звіт про виконання Програми забезпечення 

містобудівною документацією населених 

пунктів на території Летичівської селищної 

ради за 2020 рік 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми 

забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території 

Летичівської селищної ради за 2020 рік, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

     1. Звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією 

населених пунктів на території Летичівської селищної ради за 2020 рік  взяти до 

відома (звіт додається). 

            2. Зняти з контролю рішення вісімдесят другої сесії VII скликання від 

20.12.2019 року №13 «Про затвердження Програми забезпечення містобудівною 

документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради на 

2020 рік». 

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії  Скрипник 

М.В.).  

 

 
 

Селищний голова                                                   Ігор   ТИСЯЧНИЙ 

 

 



Додаток до рішення 7 сесії 

Летичівської селищної ради 

від 23.02.2021 р. № 23 
 

 

 

Звіт  

про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією 

населених пунктів на території Летичівської селищної ради за 2020 рік 

 

Метою програми є вирішення проблемних питань стимулювання і 

розвитку смт.Летичів і населених пунктів громади, раціонального використання 

ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови на території 

Летичівської селищної ради. 

       Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування 

проектно-вишукувальних робіт (генеральних планів, планів зонування, 

детальних планів, історико-архітектурного опорного плану населених пунктів) 

на території Летичівської селищної ради. 

       Для ефективного виконання заходів Програми з селищного бюджету 

Летичівської селищної ради було виділено 500 тис. грн. Всього використано 

430 тис. грн. 

      Кошти використано на розроблення генерального плану та плану зонування 

смт.Летичів (збір вихідних даних,обробка картографічної основи, схеми 

розташування  в системі розселення та схеми розташування інженерних мереж). 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                                                                                                                                         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. 

 

 

0117350 

  Виконання Програми забезпечення містобудівною документацією 

населених пунктів на території Летичівської селищної ради за 2020 рік. 

  

 КФКВ    

                                                                     4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 

               

                 Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради за 2020 рік. 

 

 

№ 

з/

п 

  

Захід 

  

Головний вико

навець та 

строк виконанн

я заходу 

  

  

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

Стан виконання заходів 

(результативні 

показники виконання  

програми) за 2020р. Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцевий 

бюджет 

районний, 

міський 

(міст 

обласного )

юджети 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного під

порядкування 

кошти 

не 

бюджет

них 

джерел 

місцевий 

бюджет 

районний, 

міський 

(міст 

обласного) 

бюджети 

бюджети 

сіл, селищ, 

міст 

районного 

значення  

кошти 

не 

бюдже

тних 

джерел 

1 

Розроблення 

схем планування 

та забудови 

територій 

(містобудівна 

документація) 

Виконавчий 

комітет 

Летичівської 

селищної 

ради 

500 500 - - - 430 430 - - - 

Розроблено генеральний 

план смт.Летичів 

(вихідні дані,обробка 

картографічної 

основи,схема 

розташування  в системі 

розселення та схему  

інженерних мереж). 

 



 

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 

500 500 - 430 430 - 70 70 - 

  

 

 

                         

                            Селищний голова                                                                                                     Ігор ТИСЯЧНИЙ 
 


