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Відповідно до ст. .26 п.9 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт селищного голови Тисячного Ігоря Івановича про пророблену роботу
виконавчим комітетом Летичівської селищної ради за 2017 рік взяти до відома
(звіт додається).

Селищний голова

І. Тисячний

Звіт селищного голови про роботу за 2017 рік
Бюджет
 За 2017 рік до бюджету Летичівської селищної ради надійшло доходів
(включаючи
трансферти) 126,3 млн. грн. при планових завданнях,
затверджених сесіями селищної ради з урахуванням внесених змін в сумі 125,6
млн. грн., що становить 100,6%.
 Доходів загального фонду (без врахування трансфертів) надійшло 57,4
млн. грн., що на 1,3 млн. грн. більше затверджених показників з урахуванням
змін та на 16,8 млн. грн. більше, ніж у 2016 році.
 Отримано селищним бюджетом 7,7 млн. грн. єдиного податку, в
порівнянні з 2016 роком відбулося збільшення на 2,1 млн. грн. По селищній
раді рахується 352 платника податку. Рішенням сесії селищної ради з метою
зменшення податкового навантаження ставки податку для 2-ї групи платників
зменшено з 20-6% до 10-3%.
 До селищного бюджету надійшло 29,3 млн. грн. податку на доходи
фізичних осіб, що на 18,5 % більше в порівнянні з 2016 роком.
 За 2017 рік спрямовано 6,3 млн. грн. коштів селищного бюджету до
бюджету розвитку, що на 1,2 млн. грн. більше, ніж у 2016 році.
 На 59,6% збільшено видатки на заробітну плату працівникам
бюджетної сфери та забезпечено її своєчасну виплату.

Економіка та інвестиції
 За 2017 рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 142,9 млн.
грн., що на 16,2 млн. грн. більше, ніж за 2016 рік, темп росту становить 112,8%.
 Затверджено детальні плани територій для ТОВ «Летичівський
комбікормовий завод» та ТОВ «Стімул Плюс» з метою створення сприятливих
умов для господарської діяльності підприємств.

 З селищного бюджету відшкодовано 50% вартості доїльних апаратів
11 заявникам, що утримують не менше 3 корів, на суму 36,9 тис. грн.
 Підключено постачання електроенергії до пункту по відтворенню
стада ВРХ в с.Терлівка – 11,8 тис. грн.
 Здано в оренду для торгівлі продовольчими товарами частину двох
комунальних приміщень в с.Терлівка та смт Летичів.
 На організацію та проведення громадських та тимчасових робіт для
осіб, зареєстрованих як безробітні, з селищного бюджету використано 55,9 тис.
грн., залучено 59 осіб.
 Розроблено та затверджено 13 регуляторних актів.
 Використано 276,1 тис. грн. на виготовлення та коригування проектнокошторисних документацій, проходження експертиз для реалізації
інвестиційних проектів.
 За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2017 році
реалізовано 17 проектів на суму 8,907 млн. грн., що становить 98,7% від
доведеного обсягу субвенції:
1. Будівництво спортивного майданчика по вул. Савіцького Юрія в смт
Летичів – 264,669 тис. грн.
2. Реконструкція мережі водопостачання центральної частини смт
Летичів – 392,815 тис. грн.
3. Будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення по вул.
Центральній (Радянській) в с.Ялинівка – 60,202 тис. грн.
4. Будівництво тротуару вул. І.Огієнка в смт Летичів – 555,038 тис. грн.
5. Капітальний ремонт вулиці Ламана в смт Летичів – 332,608 тис. грн.
6. Капітальний ремонт вулиці Маринюка в смт Летичів – 558,850 тис.
грн.
7. Капітальний ремонт вул. Зубкова від ПК12+ПК24+87 в смт Летичів –
1302,945 тис. грн.
8. Придбання транспортного засобу спеціального призначення для
комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода” (автомобіль МАЗ) –
2299,5 тис. грн.
9. Будівництво мереж водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці –
186,960 тис. грн.
10. Будівництво водопостачання по вул. Молодіжна в с.Суслівці –
246,256 тис. грн.
11. Будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення села
Горбасів – 522,900 тис. грн.
12. Реконструкція Грушківецького дошкільного навчального закладу
«Пролісок» (заміна даху) – 372,790 тис. грн.
13. Капітальний ремонт дороги по вул. Смолінського Леоніда в смт
Летичів – 841,249 тис. грн.
14. Будівництво мережі зовнішнього освітлення в с.Рудня – 236,062 тис.
грн.
15. Будівництво мережі зовнішнього освітлення в с. Бохни – 237,654 тис.
грн.

16. Капітальний ремонт системи опалення будівлі Летичівського Центру
творчості дітей та юнацтва – 292,840 тис. грн.
17. Будівництво мережі зовнішнього освітлення в с.Копитинці – 204,093
тис. грн.
Використання субвенції на розвиток інфраструктури у 2017 році
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 За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
профінансовано 2 проекти на суму 3,782 млн. грн.:
1. Реконструкція каналізаційно-напірної станції в смт Летичів – 1,782
млн. грн.
2. Реконструкція Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів–гімназія» –
2 млн. грн.
 За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
профінансовано 4 проекти (капітальний ремонт Новокостянтинівської АЗПСМ,
будівництво мережі водопостачання в с.Гречинці, с.Сахни, с.МайданГоленищівський) на суму 440,521 тис. грн., перехідний залишок на 2018 рік
становить 100,041 тис. грн.
 Подано 10 проектних заявок на грантові конкурси.
 Представники Летичівської селищної ради на конкурсній основі брали
участь в програмі «Успішні локальні громади», навчальному курсі з розробки
стратегій розвитку територіальних громад (Асоціація міст України в рамках
проекту USAID «Пульс»), Школі місцевого самоврядування DESPRO-2017.
 Завершується розробка Стратегії розвитку Летичівської селищної
об’єднаної територіальної громади.
 Розроблено інвестиційний паспорт Летичівської селищної об’єднаної
територіальної громади.
Земельні відносини
 Затверджено 9 генеральних планів по населених пунктах громади:

с.Козачки, с.Анютине, с.Варенка, с.Кудинка, с.Рожни, с.Свічна, с.Чапля,
с.Юрченки, с.Вербка.
 Виготовлено історико-архітектурний опорний план смт Летичів та
подано на погодження до Управління культури, національностей, релігії, та
туризму Хмельницької ОДА.
 Виготовлено та затверждено 2 детальні плани території в смт Летичів
(ТОВ «Стімул Плюс», ТОВ «Летичівський комбікормовий завод»).
 Прийнято в комунальну власність 8 земельних ділянок для створення
громадських пасовищ загальною площею 76,4 га, по 32 земельних ділянках
виготовляються проекти землеустрою загальною площею 683,6 га.
 Завершується розроблення генеральних планів по 11 населених
пунктах: с.Прилужне, с.Буцні, с.Майдан-Вербецький, с.Білецьке, с.Горбасів,
с.Сахни, с.Снітівка, с.Гречинці, с.Бохни, с.Грушківці, с.Ялинівка.
 Розроблено проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
адміністративно-територіального утворення с.Вербка, який знаходиться в
процесі погодження.
 Проведено кількісний
використанням (ф. 6-зем).
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власності.
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 Ініційовано проведення геодезичних зйомок за межами населеного
пункту Бохни, які враховують розташування індустріального парку відповідно
до генерального плану.
Житлово-комунальне господарство
 На благоустрій населених пунктів громади профінансовано 2,6 млн.
грн.
 Для комунального підприємства на поповнення статутного фонду з
селищного бюджету виділено 97,5 тис. грн., придбано спеціальну техніку
(автомобіль МАЗ) за кошти субвенції на розвиток інфраструктури – 2,3 млн.
грн.
 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.
 Розпочато будівництво мережі водопостачання в с.Гречинці (121,2 тис.
грн.), с.Сахни (21,607 тис. грн.), с.Майдан-Голенищівський (162,714 тис. грн.),
використано кошти субвенції на соціально-економічний розвиток в сумі
305,521 тис. грн., завершення робіт заплановано в 2018 році.
 На реконструкцію каналізаційно-напірної станції в смт Летичів
використано 1,782 млн. грн. коштів ДФРР та 238,8 тис. грн. з селищного
бюджету.

 Побудовано мережі зовнішнього освітлення в с.Ялинівка (60,202 тис.
грн.), с.Горбасів (522,9 тис. грн.), с.Рудня (236,062 тис. грн.), с.Бохни (237,654
тис. грн.), с.Копитинці (204,093 тис. грн.), використано кошти субвенції на
розвиток інфраструктури в сумі 1,260 млн. грн.
 На ремонт та утримання автомобільних доріг всього спрямовано 6,3
млн. грн.:
– здійснено поточний ремонт доріг в населених пунктах громади на суму
1,627 млн. грн. з селищного бюджету;
– на капітальний ремонт доріг комунальної власності використано кошти
субвенції на розвиток інфраструктури на суму 3,590 млн. грн.;
– на ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування
місцевого значення використано 596 тис. грн. з селищного бюджету;
– капітально відремонтовано 2,5 км доріг, поточно – 8,3 км доріг.
Охорона здоров’я
Фінансування галузі – 8,1 млн. грн. (на 2,0 млн. грн. більше, ніж у
2016 році). З селищного бюджету використано коштів – 1,9 млн. грн.
 На придбання медикаментів у 2017 році спрямовано 393,3 тис. грн. (у
2016 році – 246,2 тис. грн.).
 В Летичівській ОТГ працює Урядова Програма «Доступні ліки», в
рамках якої використано 533,8 тис. грн., видано 8388 рецептів на ліки.
 Для надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу,
використано 72,050 тис. грн., з них 62 тис. грн. – кошти селищного бюджету.
 У 2017 році за кошти селищного бюджету закуплено:
– медичне обладнання для Голенищівської АЗПСМ – 45,5 тис. грн.;
– медичне обладнання для Летичівської АЗПСМ – 52,7 тис. грн.;
– оргтехніку – 85 тис. грн.;
– 7 велосипедів для фельдшерів – 17,5 тис. грн.;
– газові балонні установки на 3 автомобілі – 29 тис. грн.
 Енергоефективні заходи:
– замінено електропроводку, вікна, двері, утеплено стелю, закуплено 2
конвектори в ФП с. Майдан-Вербецький – 37,2 тис. грн.;
– замінено 4 вікна на металопластикові в ФП с. Копитинці – 12,0 тис.
грн. (спонсорські кошти);
– здійснено капітальний ремонт Новокостянтинівської АЗПСМ – 164,7
тис. грн., в т. ч. 135,0 тис. грн. за рахунок коштів субвенції на соціальноекономічний розвиток, 29,7 тис. грн. співфінансування з селищного бюджету.
Освіта
Фінансування галузі – 65,6 млн. грн.
(на 21,3 млн. грн. більше, ніж у 2016 році)
 Створено кабінет лікувальної фізкультури та корекційної роботи для
дітей з особливими потребами, використано 104 тис. грн., в т.ч. 84,1 тис. грн. з
селищного бюджету.

 Оновлення матеріально-технічної бази:
– по дошкільних навчальних закладах використано 113,1 тис. грн.
(придбано 3 ноутбуки, холодильник, пральну машинку, 2 вентилятори,
мотокосу, 2 електром’ясорубки, 2 пилососи);
– в ДНЗ № 2 «Веселка» придбано спортивно-ігрові майданчики на суму
199,0 тис. грн.;
– по загальноосвітніх навчальних закладах використано 5,091 млн. грн., з
них 4,131 млн. грн. – на інтерактивні комплекси та навчально-методичне
забезпечення (придбано інтерактивні комплекси - 6 штук, 5 комп'ютерних
класів, 4 кабінети природничо-математичних наук, 3 кабінети фізики, по 2
кабінети хімії, біології, географії та 2 лінгафонні кабінети), 391,9 тис. грн. – на
меблі для оснащення навчальних кабінетів, 568,2 тис. грн. – на придбання
котла, насоса, холодильників, м’ясорубок, витяжки, мотокоси, телевізорів,
акустичної системи, мультимедійної та комп’ютерної техніки;
– для Центру творчості дітей та юнацтва придбано комп’ютерну техніку
на суму 75,2 тис. грн.
 На придбання шкільного автобуса виділені кошти субвенції з
обласного бюджету в сумі 1,190 млн. грн., співфінансування з селищного
бюджету – 510 тис. грн.
 Енергоефективні заходи:
– замінено 12 дверей на металопластикові в Новокостянтинівській ЗОШ
І-ІІІ ст. на суму 36 тис. грн. за рахунок позабюджетних коштів;
– замінено 85 вікон на металопластикові та 5 дверей в Летичівському
НВК №3 «ЗОШ І-ІІІ ст.–дошкільний навчальний заклад» на суму 281 тис. грн.;
– встановлено 1 металопластикове вікно та 1 металопластикові двері в
Бохнянському ДНЗ «Суничка» на суму 4,8 тис. грн.;
– замінено котел в Летичівському НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів–
гімназія» – 199 тис. грн.;
– завершено роботи по утепленню Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ –
ліцей» – 202,4 тис. грн. з селищного бюджету;
– здійснено реконструкцію Грушківецького дошкільного навчального
закладу «Пролісок» (заміна даху) – 372,790 тис. грн. (субвенція на розвиток
інфраструктури ОТГ);
– здійснено капітальний ремонт системи опалення будівлі Летичівського
Центру творчості дітей та юнацтва – 292,840 тис. грн. (субвенція на розвиток
інфраструктури ОТГ);
– на реконструкцію Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів–
гімназія» використано 2,222 млн. грн., з них 2 млн. грн. кошти ДФРР, 222 тис.
грн. – співфінансування з селищного бюджету.
Спорт
Фінансування галузі – 1,2 млн. грн.
(на 0,7 млн. грн. більше, ніж у 2016 році)
 Протягом 2017 року проведено 25 спортивних змагань та взято участь
у 20 обласних та Всеукраїнських заходах, використано 87 тис. грн. з селищного
бюджету та 25 тис. грн. позабюджетних коштів.

 Для дитячо-юнацької
інвентар на суму 139,5 тис. грн.

спортивної

школи

придбано

спортивний

 Проведено поточний ремонт приміщень стадіону «Колос» на суму
181,3 тис. грн.
 Оздоровленням та відпочинком охоплено 583 дитини, що становить
29,6% від загальної кількості дітей шкільного віку. Використано кошти
селищного бюджету – 205 тис. грн., обласного бюджету – 78 тис. грн.,
державного бюджету – 189,2 тис. грн.
 З 9 по 12 червня 2017 року проведено збір дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») та таборування наметового табору
«Летичівська січ», охоплено відпочинком 155 дітей, витрачено 25 тис. грн.
 З 27 червня по 4 липня 2017 року 53 талановитих, обдарованих дитини
було оздоровлено на морі у смт Залізний порт Херсонської області за кошти
селищного бюджету в сумі 100 тис. грн.
Культура
Фінансування галузі – 7,0 млн. грн.
(на 1,8 млн. грн. більше, ніж у 2016 році)
 Осучаснено матеріально-технічну базу закладів культури, в т.ч.
придбано 4 ноутбука та плазмовий телевізор в Летичівську музичну школу,
ноутбук та принтер в Новокостянтинівську сільську бібліотеку та інше
обладнання.
 Придбано концертні костюми на суму 213,9 тис. грн.
 Поповнено бібліотечний фонд Летичівської дитячої бібліотеки та
публічної бібліотеки на суму 87,0 тис. грн. з селищного бюджету.
 Проведено поточний ремонт приміщення Летичівського будинку
культури на суму 252,5 тис. грн. (ремонт туалету та даху), Сусловецького
сільського клубу – 24,6 тис. грн. (ремонт підлоги), Летичівської дитячої
музичної школи – 123,2 тис. грн. (ремонт коридору, туалету та класу
образотворчого мистецтва).
 Колективи та майстри декоративно-прикладного мистецтва закладів
культури клубного типу взяли участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах
та фестивалях.
 Проведено фестиваль різдвяних колядок, заходи до Дня вишиванки,
театралізоване обрядове дійство "На Купала нічка мала", екскурсію
«Кармалюковими стежками Летичівщини», урочисте запалення вогнів на
головній ялинці Летичева, дитячий захід до Дня Святого Миколая, концертні
програми до пам’ятних дат та професійних свят.
Соціальний захист
Фінансування галузі – 4,5 млн. грн.
 Летичівською селищною радою у 2017 році профінансовано за кошти
селищного бюджету надання допомоги та здійснення заходів:

– Летичівському районному товариству інвалідів – 11,0 тис. грн.;
– інвалідам по зору Летичівської ТПО УТОС на 2016-2018 роки – 9,1 тис.
грн.;
– громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –
6,7 тис. грн.;
– ветеранам – 22,1 тис. грн.;
– на виплату матеріальних допомог 396 жителям громади по програмі
«Турбота» – 633,9 тис. грн.;
– для поліпшення житлово-побутових умов 8 жителям громади по
програмі «Власний дім» – 80 тис. грн.;
– на вдосконалення соціальної роботи – 37,0 тис. грн.
 Летичівським селищним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді:
 надаються соціальні послуги 98 сім’ям, які перебувають у складних
життєвих обставинах, 23 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
 здійснюється соціальне супроводження 3 дитячих будинків сімейного
типу, в яких виховується 18 дітей–вихованців та 3 прийомних сімей, в яких
виховується 5 прийомних дітей;
 діє консультаційний пункт з питань запобігання ранньому сирітству;
 протягом 2017 року було проведено 60 групових заходів серед
учнівської молоді, якими охоплено 1065 дітей віком до 18 років. Здійснено 10
профілактичних рейдів.
 На фінансування роботи Летичівського територіального центру
соціального обслуговування населення спрямовано 3,3 млн.грн. Обслуговується
1586 громадян похилого віку та інвалідів. Надано послуг на безоплатній основі
–107606. Надано платних послуг – 17212 на суму 131294 гривні.
Цивільний захист
 На функціонування двох місцевих пожежних команд в с. Голенищеве
та в с. Гречинці з селищного бюджету використано 502,3 тис. грн.
 Створено матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій.
 Забезпечено ФМ радіомовленням 32 заклади культурно-освітньої
сфери громади, 2 старостати системами гучного мовлення з метою оповіщення
населення на випадок надзвичайної ситуації.
 Створено 15 консультативних пунктів з питань цивільного захисту
населення на базі старостатів громади та КГП «Злагода».
 Укладено 13 договорів на залучення техніки
надзвичайних ситуацій взимку, спричинених снігопадами.

до

ліквідації

Звернення громадян
 У 2017 році розглянуто 482 звернення громадян, в т.ч. 112 – на

особистому прийомі. Вирішено позитивно 237 звернень, по 245 надано
роз’яснення.
 Найбільше надійшло звернень з питань земельних відносин – 111,
житлової політики – 84, комунального господарства – 77, забезпечення
дотримання законності та охорони правопорядку – 62, соціального захисту – 54.
 У Державному реєстрі речових прав було зареєстровано всього 845
заяв, заявниками сплачено 99862 грн. адміністративного збору.
Надійшла 1341 заява щодо надання адміністративних послуг за
реєстрацію місця проживання, зняття з місця реєстрації, заявниками сплачено
22492 грн. адміністративного збору та адміністративних штрафів.

