
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сорок шостої сесії 

(І пленарне засідання)  

 

25.01.2018 р.                                     Летичів                                                    № 2 

 
Про затвердження плану роботи 

Летичівської селищної ради на  2018 

рік 

 

 

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись ст..ст.7, 32 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», за 

рекомендацією постійних комісій селищної ради, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити план роботи Летичівської селищної ради на 2018 рік згідно з 

додатком №1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з 

питань дотримання прав людини, законності, профілактики злочинності, 

запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та регламенту 

(голова комісії Кліпановська Н.М.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                    І. Тисячний  

 

 

 

 



 

 

Додаток №1 

до рішення 46 сесії (І пленарне 

засідання) Летичівської селищної 

ради № 2 від 25.01.2018 р.  

 
ПЛАН РОБОТИ 

Летичівської селищної ради на 2018 рік 

 

Сесійні засідання селищної ради – протягом року (чергові один раз на місяць) 

І квартал 2018 року 

1. Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за 2017 рік. 

 

2. Затвердження Положень самостійних виконавчих органів (юридичних осіб) 

Летичівської селищної ради, а саме: відділ культури, національностей та 

релігій; відділ освіти, молоді та спорту. 

 

3. Затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам виконавчого комітету, службовцям та технічним 

працівникам Летичівської селищної ради в  2018 році. 

 

4. Про переукладання контрактів з директорами комунальних закладів 

Летичівської селищної ради, а саме: з директором Летичівської бібліотеки для 

дітей; з директором Летичівської публічної бібліотеки; з директором КГП 

«Злагода»; з головним лікарем КЗ «Летичівським ЦПМСД»; з директором 

трудового архіву; з директором територіального центру соціального 

обслуговування. 

 

5. Про затвердження Стратегії розвитку Летичівської об’єднаної територіальної 

громади   на 2018-2023 рр. 

 

6. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 2017 рік. 

 

7. Про затвердження звіту управління ЖКГ і КГП «Злагода» за 2017 рік. 

 

8. Про затвердження звіту відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради за 2017 рік 

 

9. Про затвердження звіту директора дитячо-юнацької спортивної школи 

Летичівської селищної ради за 2017 рік 

 



10. Про хід виконання Програми соціальної, трудової, медичної реабілітаційної 

допомоги інвалідам ІІ світової війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, 

дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2016-2020 роки 

 

11. Про хід виконання Програми соціальної підтримки, трудової і медичної 

реабілітації та інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів 

Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 

2016-2020 роки 

 

12. Про хід виконання Програми соціальної підтримки, трудової і медичної 

реабілітації та інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2016-

2018 роки 

 

13. Про хід виконання Програми забезпечення соціального захисту громадян на 

території Летичівської селищної ради, які постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи на 2016-2018 роки 

 

14. Про хід виконання Програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського 

населення «Власний дім» на 2016-2020 роки 

 

15. Про хід виконання Програми  «Турбота» Летичівської селищної ради на 

2017-2019 роки 

 

16. Звіт виконавчого комітету селищної ради   

 

17. Розгляд питань, що стосується регулювання земельних відносин 

 

18. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів 

 

 

 ІІ квартал2018 рік 

1. Затвердження звіту про хід і результати виконання бюджету ОТГ за І квартал 

2018 року 

 

2. Про затвердження звіту директора закладу позашкільної освіти КЗ 

«Летичівський будинок дитячої та юнацької творчості» Летичівської селищної 

ради 

 

3. Звіт про хід виконання Програми забезпечення екологічного безпечного 

збирання, перевезення, захоронення відходів у населених пунктах Летичівської 

селищної ради на 2018 рік 

 

4. Про затвердження звіту головного лікаря КЗ «Летичівський ЦПМСД» 

 



5. Про хід виконання Програми Комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Летичівської селищної 

ради на 2016-2020 роки 

 

6. Про хід виконання Програми «Питна вода Летичева»  

 

7. Про хід виконання Програми розвитку Трудового архіву Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області на 2016-2018 роки 

 

8. Про хід виконання Програми покращення координації та повсякденної 

(оперативної діяльності) громадських формувань з охорони громадського 

порядку на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки 

 

9. Про хід виконання Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

Летичівської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки 

 

10. Про хід виконання Програми покращення надання медичної допомоги 

хворим, які потребують гемодіалізу, на 2018-2019 роки 

 

11. Про хід виконання Програми профілактики і боротьби зі сказом в 

Летичівській об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки 

 

12. Про хід виконання Програми підтримки місцевих засобів масової інформації 

на 2017-2020 роки  

 

13. Звіт виконавчого комітету селищної ради   

 

14. Розгляд питань, що стосується регулювання земельних відносин. 

 

15. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів 

 

 

ІІІ квартал 2018 рік 

1. Затвердження звіту про хід і результати виконання бюджету Летичівської 

ОТГ за І півріччя 2018 року 

 

2. Прийняття регуляторних актів Летичівської ОТГ на 2019 рік 

 

3. Про затвердження звіту про готовність підготовки установ та організацій до 

роботи в осінньо-зимовий період в 2018-2019 роки на території Летичівської 

об’єднаної територіальної громади 

 

4. Заслуховування звіту про хід виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської об’єднаної територіальної громади за І 

півріччя 2018 року 

 



5. Про затвердження звіту відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради 

 

6. Про затвердження звіту директора центру соціальних служб для сімї, дітей та 

молоді 

 

7. Про хід виконання Програми розвитку комунального госпрозрахункового 

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

 

8. Про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки 

 

9. Про хід виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2018 роки 

 

10. Про хід виконання Програми забезпечення національної безпеки на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади Хмельницької області 

на 2017-2018 роки 

 

11. Про хід виконання Програми підвищення енергоефективності на території 

Летичівської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 

роки 

 

12. Про хід виконання Програми Комплексної програми соціального захисту 

пільгових категорій громадян Летичівської селищної ради на 2018-2020 роки 

 

13. Про хід виконання Програми цільової соціальної Програми «Молодь 

Летичівщини» на 2018-2022 роки 

 

14. Звіт виконавчого комітету селищної ради   

 

15. Розгляд питань, що стосується регулювання земельних відносин. 

 

16. Заслуховування повідомлень депутатів, розгляд запитів депутатів  

 

 

ІV квартал 

 

1. Про затвердження  звіту начальника муніципальної поліції Летичівської 

селищної ради  

  

2. Заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів 

ради у 2018 році 

 

3. Розгляд питань, що стосується регулювання земельних відносин 

 



4. Заслуховування річного звіту голів постійних комісій селищної ради 

 

5. Про хід виконання Програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської 

селищної ради на 2016-2020 роки 

 

6. Про хід виконання Програми подальшого вдосконалення соціальної роботи у 

Летичівській об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки 

 

7. Про хід виконання цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту на 

2017-2021 роки 

 

8. Про хід виконання комплексної Програми мобілізації зусиль Летичівської 

селищної ради та Летичівського відділення Красилівської об’єднаної державної 

податкової інспекції ГУДФС у Хмельницькій області щодо організації 

сервісного обслуговування платників податків, створення комфортних умов 

платникам податків та належного їх обслуговування на  2017-2019 роки 

 

9. Про хід виконання Програми забезпечення екологічного безпечного збирання, 

перевезення, захоронення відходів у населених пунктах Летичівської селищної 

ради у 2018 році 

 

10. Про хід виконання Програми забезпечення містобудівною документацією 

населених пунктів на території Летичівської селищної ради на 2018 рік 

 

11. Звіт виконавчого комітету селищної ради   

 

12. Про хід виконання Програми бюджетування за участі громадськості 

(Бюджет участі) Летичівської селищної ради на 2018-2020 роки 

 

13. Повідомлення депутатів і розгляд депутатських запитів 

 

 

Проведення масових та інших заходів у 2018 році 

 

1. Участь в організації та проведенні заходів з нагоди святкових та професійних 

свят 

 

2. Організація та участь у святкуванні днів села Летичівської ОТГ та Дня 

селища Летичів 

 

 


