
 
 

 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                                             № 3 
 

 

Про виконання Програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної 

громади за 2017 рік  

 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади за 2017 рік, керуючись ст.ст. 26, 27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про 

Державний бюджет України на 2017 рік», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити звіт виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за 2017 

рік (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Тисячний І.І.   
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Додаток  

до рішення  46 сесії VІІ скликання 

(І пленарного засідання) Летичівської 

селищної ради від 25.01.2018 р. № 3 

 

 

Звіт про виконання 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  

за 2017 рік 

 
Розділ 3. Створення умов для стабільного соціально-економічного  

розвитку громади 
 

3.1. Розвиток економічного потенціалу громади 

Реалізацію промислової продукції підприємств на території Летичівської ОТГ 

здійснюють 5 підприємств: ТОВ «Летичівська меблева фабрика», ДП «Летичівське лісове 

господарство», ТОВ «Термопласт», ТОВ «Стімул-плюс», ТОВ «Летичівський  

комбікормовий завод». За січень-листопад 2017 року обсяг реалізованої промислової 

продукції склав 127501,8 тис. грн., що на 11331,5 тис. грн. більше, ніж за аналогічний 

період минулого року, темп росту становить 109,8%. Понад 59% реалізованої промислової 

продукції припадає на виробництво з полімерних пластмас. 

Понад 30 жителів Летичівської ОТГ є асоційованими членами Першого 

національного аграрного кооперативу та вирощують квасолю, гарбузи, гречку, часник. 

Рішенням 27 сесії Летичівської селищної ради від 27.04.2017 р. № 5 затверджено 

Програму підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території Летичівської 

селищної ради на 2017-2018 роки. Протягом 2017 р. з селищного бюджету профінансовано 

48,7 тис. грн. на виконання заходів Програми, з них 11,8 тис. грн. – на підключення 

постачання електроенергії до пункту по відтворенню стада ВРХ в с.Терлівка, 36,9 тис. 

грн. – на відшкодування вартості доїльних апаратів вітчизняного виробництва, придбаних 

протягом періоду дії Програми для сімей, що утримують не менше 3 корів, в розмірі 50% 

вартості. Станом на 01.01.2018 року відшкодовано вартість доїльних апаратів 11 

заявникам на загальну суму 36,9 тис. грн. 

З метою створення сприятливих умов для господарської діяльності підприємств на 

території Летичівської ОТГ в 2017 році затверджено детальний план території під 

розміщення будівництва силосу для зберігання зернової сировини Летичівського 

комбікормового заводу в смт Летичів, детальний план виробничої території обмеженої 

вулицями Пархоменка, Кармелюка, Автопарківська для будівництва цеху з виготовлення 

ПВХ листів. 

Підприємствам систематично повідомляється про проведення регіональних та 

міжнародних виставково-ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей з метою підвищення 

конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів. 

Забезпечується дотримання вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності» під час прийняття рішень сесією 

та виконавчим комітетом Летичівської селищної ради. Відповідно до Плану діяльності 

селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів протягом 2017 року розроблено 

та затверджено 13 регуляторних актів. 

Не допускається встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, 

які можуть здійснювати певні види господарської діяльності. 

З метою підвищення рівня зайнятості населення, активізації зусиль безробітних до 

пошуку роботи, особистої та професійної самореалізації, розвитку підприємницької 
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ініціативи Летичівським районним центром зайнятості організовуються семінари-тренінги 

із залученням соціальних партнерів : 

- інформаційні семінари «Як розпочати свій бізнес». 

- від бізнес-ідеї до власної справи (консультаційний). 

Також протягом 2017 року шести особам надано індивідуальні консультації з 

питань організації та ведення підприємницької діяльності. 

На організацію та проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, 

зареєстрованих як безробітні, протягом 2017 року з селищного бюджету використано 55,9 

тис. грн., залучено 59 осіб. 

З метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади у січні 

2017 р. прийнято 2 регуляторних акти з метою зменшення ставок місцевих податків та 

зборів на 2017 рік:  

- рішення 22 сесії селищної ради від 31.01.2017 р. №16 «Про внесення змін до 

рішення 11 сесії № 9 від 12.07.2016 р. «Про затвердження ставок єдиного податку на 2017 

рік»;  

- рішення 22 сесії селищної ради від 31.01.2017 р. №15 «Про проект внесення змін 

до рішення 11 сесії  № 10 від 12.07.2016 р. «Про встановлення ставок податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної  ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості на 2017 рік». 

Затверджено ставки місцевих податків і зборів на 2018 рік: 

 рішення 32 сесії VІІ скликання селищної ради від 13.07.2017 р. №2 «Про 

встановлення податку на майно в частині плати за землю у 2018 році»; 

 рішення 32 сесії VІІ скликання селищної ради від 13.07.2017 р. №3 «Про 

встановлення  туристичного збору у 2018 році на території Летичівської селищної ради»; 

 рішення 32 сесії VІІ скликання селищної ради від 13.07.2017 р. №4 «Про 

затвердження ставок єдиного податку на 2018 рік»; 

 рішення 32 сесії VІІ скликання селищної ради від 13.07.2017 р. №5 «Про 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на 2018 рік». 

Через центр надання адміністративних послуг Летичівською селищною радою 

надається 12 адміністративних послуг. 

 

3.2. Залучення інвестицій для розвитку Летичівської громади 

Здійснено інвентаризацію земель під будівлями комунальної власності з метою 

виготовлення технічної документації. 

На даний час будівельна компанія «UKRAINE BUILDING CAPITAL» здійснює 

будівництво житлового комплексу «Летичівська Брама» по вул. Героїв Крут, 12 в смт 

Летичів. 

В І півріччі 2017 року затверджено детальний план території під розміщення 

будівництва силосу для зберігання зернової сировини Летичівського комбікормового 

заводу в смт Летичів, та детальний план виробничої території обмеженої вулицями 

Пархоменка, Кармелюка, Автопарківська для будівництва цеху з виготовлення ПВХ 

листів. 

У 2017 році здійснювалась робота з виготовлення містобудівної документації по 

населених пунктах Летичівської ОТГ: 

1. Закінчено роботу по розробці містобудівної документації та затверджено сесією 

8 генеральних планів по населених пунктах громади. 

2. Ініційовано проведення геодезичних зйомок за межами населеного пункту 

Бохни, які враховують розташування індустріального парку відповідно до  генерального 

плану.  

3. Проведено геодезичні роботи за межами с. Горбасів з метою розширення межі  

населеного  пункту,  
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4. Перебуває  в стадії  завершення розроблення генеральних планів по 12 

населених пунктів, в т.ч. по 8 селах- центрах стростинських округів.  

5.  Виготовлено історико-архітектурний опорний  план смт Летичів та подано на 

погодження до Управління культури, національностей, релігії, та туризму Хмельницької 

ОДА. 

Протягом 2017 року з селищного бюджету використано 276,1 тис. грн. на 

виготовлення та коригування проектно-кошторисних документацій, проходження 

експертиз для реалізації інвестиційних проектів. 

Здійснювалась розробка інвестиційних проектів для залучення коштів на розвиток 

інфраструктури Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за кошти: 

1) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 

2) Державного фонду регіонального розвитку; 

3) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій; 

4) грантові кошти та міжнародна технічна допомога. 

1) Летичівською селищною радою у 2017 році було отримано погодження 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України та затверджено сесією селищної ради Перелік проектів, що фінансуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2017 році в Летичівській 

селищній об’єднаній територіальній громаді, на всю суму субвенції 9026,5 тис. грн. 

Використано 8907,432 тис. грн., що становить 98,7% від доведеного обсягу 

субвенції. Невикористаний залишок субвенції – 119,068 тис. грн. утворився у зв’язку з 

меншою сумою по актах виконаних робіт порівняно з договірною ціною по 13 об’єктах. 

Використання коштів по погоджених проектах субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури у 2017 році об’єднаних 

територіальних громад: 

1. Будівництво спортивного майданчика біля пам’ятника загиблим воїнам по вул. 

Савіцького Юрія в смт Летичів Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 264,669 тис. грн. Використано 264,669 тис. грн.  

2. Реконструкція мережі водопостачання центральної частини смт Летичів 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 409,342 тис. грн. 

Використано 392,815 тис. грн. Економія – 16,527 тис. грн.  

3. Будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення по вул. 

Центральній (Радянській) в с.Ялинівка Летичівського району Хмельницької області, обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 66,974 тис. грн. Використано 60,202 тис. грн. 

Економія – 6,772 тис. грн.  

4. Будівництво тротуару вул. І.Огієнка в смт. Летичів Летичівського р-ну 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 555,180 тис. грн. 

Використано 555,038 тис. грн. Економія – 0,142 тис. грн. 

5. Капітальний ремонт вулиці Ламана  смт. Летичів, Летичівського району,  

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 337,147 тис. грн. 

Використано 332,608 тис. грн. Економія – 4,539 тис. грн.  

6. Капітальний ремонт вулиці Маринюка смт. Летичів, Летичівського району, 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 558,850 тис. грн. 

Використано 558,850 тис. грн. 

7. Капітальний ремонт вул. Зубкова від ПК12+ПК24+87 в смт Летичів 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 1313,921 тис. грн. 

Використано 1302,945 тис. грн. Економія – 10,976 тис. грн.  

8. Придбання транспортного засобу спеціального призначення для комунального 

госпрозрахункового підприємства “Злагода”, обсяг фінансування за рахунок коштів 
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субвенції 2299,5 тис. грн. Використано 2299,5 тис. грн. 

9. Будівництво мереж водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці Летичівського 

району Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 190,578 

тис. грн. Використано 186,960 тис. грн. Економія –  3,618 тис. грн. 

10. Будівництво водопостачання по вул. Молодіжна в с.Суслівці, Летичівського 

району, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 252,526 

тис. грн. Використано 246,256 тис. грн. Економія – 6,270 тис. грн. 

11. Будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення села Горбасів 

Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів 

субвенції 577,964 тис. грн. Використано 522,900 тис. грн. Економія –  55,064 тис. грн. 

12. Реконструкція Грушківецького дошкільного навчального закладу «Пролісок» 

(заміна даху) по вул. Ламаній, 24/1 с. Грушківці  Летичівського району, Хмельницької 

області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 374,911 тис. грн. Використано 

372,790 тис. грн. Економія –  2,121 тис. грн. 

13. Капітальний ремонт дороги по вулиці Смолінського Леоніда, смт.Летичів, 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 851,890 тис. грн. 

Використано 841,249 тис. грн. Економія – 10,641 тис. грн. 

14. Будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП-32 по вул. Центральній, 

Садовій, Набережній та ТП-33 по вул. Центральній, Польовій в с.Рудня Летичівського 

району Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 236,211 

тис. грн. Використано 236,062 тис. грн. Економія –  0,149 тис. грн. 

15. Будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП-68, 363, 365 по вул. 

Гагаріна від буд.№3 до буд.№101 в с. Бохни Летичівського району Хмельницької області, 

обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 237,753 тис. грн. Використано 237,654 

тис. грн. Економія –  0,099 тис. грн. 

16. Капітальний ремонт системи опалення будівлі Летичівського Центру творчості 

дітей та юнацтва Летичівської селищної ради по вул. І. Франка, 31 в смт. Летичів, 

Летичівського району Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів 

субвенції 294,991 тис. грн. Використано 292,840 тис. грн. Економія – 2,151 тис. грн. 

17. Будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць від ТП-106 по вул. 

Набережна від буд. №12 до буд. №20, вул. Горбатюка, вул. Польова та від ТП-107 по вул. 

Набережна в с.Копитинці Летичівського району Хмельницької області, обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 204,093 тис. грн. Використано 204,093 тис. грн. 

2) За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку Летичівською 

селищною радою реалізовується проект «Реконструкція каналізаційно-напірної станції та 

напірного колектора з під’єднанням житлового масиву в смт Летичів Хмельницької 

області» – 1752,334 тис. грн., виділено співфінансування з селищного бюджету 790,197 

тис. грн.  Всього передбачено фінансування на суму 2542,511 тис. грн. Виконавець робіт 

ПП БК-ТЕРЕМ. Станом на 01.01.2018 року використано 1991,127 тис. грн. Кошти ДФРР 

освоєно в повному обсязі 1752,334 тис. грн. 

Також виділено співфінансування з селищного бюджету 222,2 тис. грн. для 

реалізації проекту «Реконструкція Летичівського навчально-виховного комплексу №2 - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня гімназія по вул.Радянській, 1, в смт Летичів». З ДФРР 

передбачено 2000,0 тис. грн. (загальний фонд). Замовником та розпорядником коштів є 

Хмельницька обласна служба єдиного замовника. Станом на 01.01.2018 року використано 

2222,2 тис. грн. 

3) Проекти, які реалізовуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій: 

1. Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та мережі 

водопостачання по вул. Центральній та вул. Колгоспній в с. Гречинці,  Летичівського 

району, Хмельницької області – використано субвенції 121,200 тис. грн. 
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2. Будівництво експлуатаційно-розвідувальної свердловини та мережі 

водопостачання в с. Сахни, Летичівського району, Хмельницької області – використано 

субвенції 21,607 тис. грн. 

3. Будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній в с. Майдан-

Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької області – використано субвенції 

162,714 тис. грн. 

Затверджено  Перелік об’єктів та заходів, які фінансуються у 2017 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій (спеціальний  фонд) згідно з 

додатком 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 463-р: 

«Капітальний ремонт Новокостянтинівської амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в с. Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької області», обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 135,0 тис. грн. Використано 162,2 тис. грн., в т. 

ч. 135,0 тис. грн. коштів субвенції, 27,2 тис. грн. співфінансування з місцевого бюджету. 

4) Здійснюється систематичний моніторинг актуальних можливостей залучення 

додаткового фінансування в розвиток громади за рахунок грантів, проектів міжнародної 

технічної допомоги. 
З метою залучення грантових коштів у 2017 році було подано 10 проектних заявок 

на конкурси: 

- проект міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Створення 

сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області» 

– проектну заявку для придбання приміського автобуса та створення робочого місця водія 

в КГП «Злагода» Летичівської селищної ради; 

- проект U-LEAD Компонент 2. Початкова фаза по створенню центрів надання 

адміністративних послуг – проектна заявка «Створення ЦНАП Летичівської селищної 

ради»; 

- конкурс мікропроектів від Посольства Німеччини в Україні – 2 проектні заявки: 

1) «Облаштування кабінету лікувальної фізкультури та корекційної роботи для 

дітей з особливими освітніми потребами»; 

2) «Придбання устаткування для доукомплектування кабінету з надання послуг 

масажу та реабілітації в Летичівському територіальному центрі соціального 

обслуговування»; 

- конкурс Європейської комісії «Мери за економічне зростання» – заявка з 

поширення кооперативного руху в сільській місцевості для забезпечення зростання 

добробуту мешканців громади; 

- програма «Успішні локальні громади» – заявка для озеленення пришкільних 

територій; 

- програма Greencubator, у співпраці з Представництвом фонду Генріха Бьойля в 

Україні – заявка на бізнес-планування для енергетичного кооперативу; 

- програма ПУЛЬС  «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні» міжнародної організації IREX – заявка на проведення бібліотеками та 

громадською організацією спільних заходів з залученням громадян до реалізації реформи 

місцевого самоврядування; 

- Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства «Демократична 

школа» Європейського центру ім.Вергеланда, що фінансується МЗС Норвегії – заявка для 

участі Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ст. - гімназія» в програмі «Демократична 

школа»; 

- проект «SMART ГРОМАДА – СТВОРЮЄМО РАЗОМ!» Агенції інноваційного, 

сталого розвитку та ресурсоефективності. 

Опорна школа Летичівський НВК №1 виграла мінігрант від громадської організації 

«Агенція сталого розвитку АСТАР» за проектом «17 цілей сталого розвитку». Учасники 

проекту виграли 1 тис. грн. та облаштували в географічному кабінеті «Куточок сталого 
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розвитку» (2 стенди). 

Крім того, Летичівська селищна рада на конкурсній основі виборола право брати 

участь в програмі «Успішні локальні громади», що організована фондом «Освіта для 

демократії» (Варшава, Польща), громадською організацією «Наше Поділля» (Вінниця) та 

громадською організацією «Точка доступу» (Краматорськ). В рамках програми в квітні-

травні 2017 року було проведено 2 тренінги для шести команд з Хмельницької області. 

Представники Летичівської селищної ради на конкурсній основі були відібрані для 

участі в річному навчальному курсі з розробки стратегій розвитку територіальних громад 

в Україні, що впроваджується Асоціацією міст України в рамках проекту USAID «Пульс», 

а також відібрані до Школи місцевого самоврядування DESPRO-2017, що впроваджується 

швейцарсько-українським проектом DESPRO “Підтримка децентралізації в Україні”. В 

результаті здійснюється розробка Стратегії розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на довгостроковий період. 

За результатами участі в Школі місцевого самоврядування DESPRO-2017 команда 

від Летичівської ОТГ виграла можливість взяти участь в навчальному візиті до Республіки 

Польща: “Вивчення польського досвіду у проведенні реформи місцевого самоврядування 

та децентралізації влади” в квітні 2018 року. 

Також для створення позитивного іміджу та інформування потенційних інвесторів 

про Летичівська селищну об’єднану територіальну громаду здійснено ряд заходів: 

1. Прийнято Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

2. Розроблено рекламно-іміджеву продукцію по Летичівській селищній об’єднаній 

територіальній громаді: інформаційну брошуру та буклет.  

3. Оновлено соціально-економічний паспорт Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

4. Сформовано перелік вільних приміщень та земельних ділянок на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади, які можуть бути запропоновані 

для інвестиційних пропозицій. 

5. Розроблено інвестиційний паспорт Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

6. Подано заявку на проект з будівництва каналізаційного колектора для 

підключення житлового масиву по вул.Кармелюка в смт Летичів Хмельницької області 

для виділення у 2018 році коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища. 

7. Завершується розробка Стратегії розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

 

3.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету 

та ефективності використання бюджетних коштів 

Бюджет Летичівської ОТГ за доходами на 2017 рік затверджено з урахуванням  

уточнень в сумі 126479,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду складають 

117322,4 тис. грн., доходи спеціального фонду 9157,5 тис. грн.  

Доходи загального фонду передбачають субвенції в сумі 48233,7 тис. грн., базову 

дотацію в сумі 4992,0 тис. грн., додаткову дотацію 7868,3 тис. грн. 

Обсяг власних доходів Летичівської селищної ради затверджено в сумі 57382,8 тис. 

грн., в тому числі загального фонду 56078,4 тис. грн., спеціального  фонду – 1304,4 тис. 

грн. 

Станом на 01.01.2018 р. до бюджету Летичівської селищної ради надійшло доходів 

57372,9 тис. грн., що становить 102,3% до планових призначень та 1294,5 тис. грн. 

перевиконання. 

Загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2017 рік з урахуванням уточнень 

затверджено в сумі 138138,2 тис. грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету в 
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сумі 112561,5 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 25576,7 тис. грн.   

Станом на 01.01.2018 року обсяг видатків загального фонду профінансовано в сумі 

108591,8 тис. грн., що становить 96,5% до річних планових призначень. Видатки 

спеціального фонду профінансовано в сумі 21554,4 тис. грн., що становить 75% до річних 

планових призначень. 

З метою забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до селищного 

бюджету, підвищення рівня заробітної плати у Летичівській селищній раді створена 

комісія з питань виплати заробітної плати та сплати податків і зборів до бюджету. 

Станом на 29.11.2017 року по місцевому бюджету рахується податковий борг(без 

врахування боргу по підприємствах – банкрутах)  в сумі 2716,7 тис.грн., що на  1104,3 

тис.грн. більше  в порівнянні з 1.01.2017 р.  Збільшився податковий борг по  єдиному 

податку  (+ 105,9 тис.грн.), податку на доходи фізичних осіб  (+210,4 тис.грн.). ,акцизному  

податку (+734,1 тис. грн.). 

     Податковий борг по орендній платі за землю  рахується в сумі 1138,8 тис.грн., що 

на 4,4 тис.грн. більше в порівнянні з 1.01.2017 р. Допустили ріст: ТОВ «Летичівський 

агрегатний завод» - 63,8 тис.грн., ТОВ «Яровит – Інвест» -7,6 тис.грн.,ФГ «Чаплянська 

нива» - 4,8 тис.грн. Також рахується податковий борг за фізичними особами  -  Нєвєров  

О.В. – 29,1 тис.грн. , Карачун  О.Г. – 117,7 тис.грн.,  Ніколайчук В.Л. – 662,9 тис.грн., 

Даутпаєву Є.Р. – 30,8  тис.грн., Бордяківському О.П. – 128,5 тис.грн. 

Летичівською селищною радою у 2017 році профінансовано за кошти селищного 

бюджету 26 цільових галузевих програм: 

 Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 

території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки – 46,1 тис. грн.; 

 Програма соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам другої 

світової  війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, 

людям похилого віку  на 2016-2020 роки – 22,1 тис. грн.; 

 Програма соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції 

Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України» на 2016-2020 роки – 11,0 тис. грн.; 

 Програма розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки – 97,5 тис. грн.; 

 Програма розвитку Трудового архіву Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області на 2016-2018 роки – 158,9 тис. грн.; 

 Програма соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції 

інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2016-2018 роки – 9,1 тис. грн.; 

 Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки – 

645,8 тис. грн.; 

 Програма покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку на території Летичівської 

селищної ради на 2016-2020 роки – 45 тис. грн.; 

 Програма оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2020 роки – 124,5 тис. грн.; 

 Програма забезпечення соціального захисту громадян на території Летичівської 

селищної ради,  які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2016-2018 

роки – 6,7 тис. грн.; 

 Програма забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на 

строкову військову службу, призову на військову службу за контрактом та по підготовці 

до мобілізації військовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради на 2016-

2017 роки – 10 тис. грн.; 

 Програма  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення на території Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2016-
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2018 роки – 596,0 тис. грн.; 

 Програма покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують 

гемодіалізу, на 2016-2017 роки – 62 тис. грн.; 

 Комплексна програма мобілізації зусиль Летичівської селищної ради та Управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької області 

на 2016-2017 роки – 22,4 тис. грн.; 

 Цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки – 96,3 

тис. грн.; 

 Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 

житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки – 80 тис. 

грн.; 

 Програма подальшого вдосконалення соціальної роботи у Летичівській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки – 34,0 тис. грн.; 

 Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на 

території Летичівської селищної ради на 2017 рік – 550,9 тис. грн.; 

 Програма «Турбота» Летичівської селищної ради на 2017-2019 роки – 633,9 тис. 

грн.; 

 Програма забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 

захоронення відходів у населених пунктах Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік – 72,4 тис. грн.; 

 Програма благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2017 рік – 

3207,4 тис. грн.; 

 Програма забезпечення національної безпеки на території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2017-2018 роки – 15 тис. грн.; 

 Програма розвитку інклюзивного навчання у навчальних закладах Летичівської 

селищної ради на 2017 рік – 84,1 тис. грн.; 

 Програма підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території 

Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки – 48,7 тис. грн.; 

 Комплексна програма мобілізації зусиль Летичівської селищної ради та 

Летичівського відділення Красилівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ 

ДФС у Хмельницькій області щодо організації сервісного обслуговування платників 

податків, створення комфортних умов платникам податків та належного їх 

обслуговування на 2017-2019 роки  – 25,0 тис. грн.; 

 Програма здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 

2017 рік – 58,5 тис. грн. 

На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» Летичівською 

селищною радою здійснено реєстрацію на авторизованому електронному майданчику 

«Держзакупівлі.Онлайн» і укладено договір для здійснення електронних закупівель через 

систему Prozorro. Створено тендерний комітет у складі 5 осіб. Протягом 2017 року 

завершено 4 процедури електронних державних закупівель. 

 

3.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних 

відносин 

З метою поліпшення  житлових і соціально-побутових умов сільського населення, 

реалізації заходів щодо відродження села шляхом підвищення  рівня життєзабезпечення 

населення Летичівською селищною радою спільно з Державним підприємством – 

Хмельницький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

було розроблено та затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії від 18.11.2016 р. №4 

Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 

житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки. У 2017 

році з селищного бюджету використано 80 тис. грн. для співфінансування 8 заявників. 
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В Летичівській селищній раді ведеться єдиний реєстр громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку, станом на 01.01.2018 

р. на квартирному обліку перебуває 155 осіб. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи є створення привабливих умов для 

залучення інвестицій шляхом розробки та прийняття основних містобудівних документів. 

У 2017 році здійснювалась робота з виготовлення містобудівної документації по 

населених пунктах Летичівської ОТГ: 

1. Закінчено роботу по розробці містобудівної документації та затверджено сесією 

8 генеральних планів по населених пунктах громади. 

2. Ініційовано проведення геодезичних зйомок за межами населеного пункту 

Бохни, які враховують розташування індустріального парку відповідно до  генерального 

плану.  

3. Проведено геодезичні роботи за межами с. Горбасів з метою розширення межі  

населеного  пункту,  

4. Перебуває  в стадії  завершення розроблення генеральних планів по 12 

населених пунктів, в т.ч. по 8 селах- центрах стростинських округів.  

5.  Виготовлено історико-архітектурний опорний  план смт Летичів та подано на 

погодження до Управління культури, національностей, релігії, та туризму Хмельницької 

ОДА.  

Земельним відділом Летичівської селищної ради надаються відповіді на звернення 

громадян, здійснюються обстеження земельних ділянок по скаргах громадян. 

З метою збільшення надходжень до бюджету по платі за землю продовжено роботу 

по інвентаризації будівель і споруд (колишні колгоспні двори),  які знаходяться за межами 

населених пунктів. 

Летичівською селищною радою виготовлено та затверждено детальний план 

виробничої території обмеженої вулицями Пархоменка, Кармалюка, Автопарківська для 

будівництва цеху з виготовлення ПВХ листів в смт Летичів (замовник ТОВ «Стімул 

Плюс»),  детальний план території під розміщення будівництва силосу для зберігання 

зернової сировини Летичівського комбікормового заводу в смт Летичів (замовник ТзОВ 

«Летичівський комбікормовий завод»). 

З метою всебічної підтримки розвитку тваринництва в приватному секторі, 

земельним відділом Летичівської ОТГ проводиться планова робота над створенням 

громадських пасовищ за рахунок земель державної та комунальної  власності.   

У 2017 році  зареєстровано право комунальної власності  на 8 громадських 

пасовищ загальною площею 76,3689 га. 

У стадії завершення перебуває документація по 7 земельних ділянках, визначених 

для створення громадських пасовищ, загальна площа яких становить 64,7998 га. 

У стадії розробки перебуває документація по 12 земельних ділянок під громадські 

пасовища, загальна площа яких становить 342,2475 га. 

Загалом до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області  у 2017 

році подано клопотання про надання  дозволу на розроблення документації із 

землеустрою для створення громадських пасовищ загальною площею 917,4 га. 

Здійснюється постійний контроль за використанням та охороною земель 

комунальної форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами 

земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання 

земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання. 

 

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури 

Згідно з розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
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реалізовуються проекти: 

1. Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та мережі 

водопостачання по вул. Центральній та вул. Колгоспній в с. Гречинці,  Летичівського 

району, Хмельницької області – використано субвенції 121,200 тис. грн. 

2. Будівництво експлуатаційно-розвідувальної свердловини та мережі 

водопостачання в с. Сахни, Летичівського району, Хмельницької області – використано 

субвенції 21,607 тис. грн. 

3. Будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній в с. Майдан-

Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької області – використано субвенції 

162,714 тис. грн. 

Використано кошти субвенції на розвиток інфраструктури на будівництво 

водогонів: 

– реконструкція мережі водопостачання центральної частини смт Летичів 

Хмельницької області – 392,815 тис. грн.; 

– будівництво мереж водопроводу по вул. Польова в с. Грушківці Летичівського 

району Хмельницької області – 186,960 тис. грн.; 

– будівництво водопостачання по вул. Молодіжна в с.Суслівці, Летичівського 

району, Хмельницької області – 246,256 тис. грн. 

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку Летичівською 

селищною радою реалізовується проект «Реконструкція каналізаційно-напірної станції та 

напірного колектора з під’єднанням житлового масиву в смт Летичів Хмельницької 

області» – 1752,334 тис. грн., виділено співфінансування з селищного бюджету 790,197 

тис. грн.  Всього передбачено фінансування на суму 2542,511 тис. грн. Виконавець робіт 

ПП БК-ТЕРЕМ. Станом на 01.01.2018 року використано 1991,127 тис. грн. Кошти ДФРР 

освоєно в повному обсязі 1752,334 тис. грн. 

На виконання Програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки для поповнення статутного 

фонду з селищного бюджету було виділено 97,5 тис. грн., з них 37,5 тис. грн. використано 

на придбання водяного насосу, 60 тис. грн. – на встановлення огорожі на «католицькому» 

кладовищі в смт Летичів.  

Придбано машину дорожню комбіновану МДКЗ (з піскорозкидальним 

обладнанням та поворотним відвалом) на базі самоскида МАЗ-5550С3 для комунального 

госпрозрахункового підприємства “Злагода” за рахунок коштів субвенції на розвиток 

інфраструктури на суму  2299,5 тис. грн. 

З метою формування ефективної тарифної політики у сфері житлово-комунального 

господарства з ініціативи КГП «Злагода» на засіданнях виконавчого комітету селищної 

ради було переглянуто та затверджено скориговані тарифи на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів, на послуги водопостачання та водовідведення, на послуги з 

утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. 

Постійно проводиться ліквідація аварійних проривів на водоканалізаційній мережі, 

замінено дві задвижки по вул. Калініна, Леніна, проведено заміну одного водонапірного 

насосу, прокладено 150 м. водогону. 

За кошти селищного бюджету здійснено поточний ремонт водогону по вул. 

Зубкова від перехрестя вул. Маяковського на суму 20,7 тис. грн. 

На виконання заходів Програми благоустрою Летичівської селищної ради на 2017 

рік виділено 3207,4 тис. грн. 

Постійно силами працівників селищної ради, КГП «Злагода» та безробітних 

громадян, направлених на громадські роботи, проводилось впорядкування територій біля 

пам’ятників Т.Шевченку, У.Кармалюку, воїнам афганцям, Монументу Слави, пам’ятників 

та пам’ятних знаків загиблим воїнам в населених пунктах Летичівської громади, 

благоустрій площ та вулиць громади. 

Постійно проводиться робота по зрізці аварійних дерев та чагарників. Дозвіл на 
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зрізку дерев на підставі заяв громадян затверджується рішенням виконавчого комітету 

селищної ради. 

Одним із основних проблемних питань є сміття та стихійні сміттєзвалища. Так, за 

2017 рік, крім затверджених маршрутів та спеціально відведених місць утилізації, 

прибрано 21 стихійне сміттєзвалище. 

Здійснено благоустрій 18 кладовищ на території громади. 

Проведено заміну огорожі на кладовищах: «Завовк», «католицьке кладовище» в 

смт Летичів, в с. Голенищево, в с.Попівці. 

Встановлено огорожі для братської могили в с. Новокостянтинів, в дитячому 

садочку, будинку культури, ФАП в с.Суслівці. 

Проведено заміну огорож біля багатоквартирних житлових будинків по вул. 

Савіцького Ю., 16, 18, 20, 26, 27, 28, 33, 35, 39. 

Здійснено очистку криниць громадського користування в населених пунктах на 

території громади. 

Протягом 2017 року для обслуговування мереж вуличного освітлення по населених 

пунктах громади використано 75,5 тис. грн. 

Використано кошти субвенції на розвиток інфраструктури на проекти вуличного 

освітлення: 

 будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення по вул. 

Центральній (Радянській) в с.Ялинівка Летичівського району Хмельницької області – 

60,202 тис. грн.; 

 будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення села Горбасів 

Летичівського району Хмельницької області – 522,900 тис. грн.; 

 будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП-32 по вул. Центральній, 

Садовій, Набережній та ТП-33 по вул. Центральній, Польовій в с.Рудня Летичівського 

району Хмельницької області – 236,062 тис. грн. 

 будівництво мережі зовнішнього освітлення від ТП-68, 363, 365 по вул. 

Гагаріна від буд.№3 до  буд.№101 в с. Бохни  Летичівського  району Хмельницької 

області – 237,654 тис. грн.; 

 будівництво мережі зовнішнього освітлення вулиць від ТП-106 по вул. 

Набережна від буд. №12 до буд. №20, вул. Горбатюка, вул. Польова та від ТП-107 по вул. 

Набережна в с.Копитинці Летичівського району Хмельницької області – 204,093 тис. грн. 

Визначено населені пункти, в яких доцільно встановлювати зовнішнє освітлення з 

використанням альтернативних джерел енергії (сонячних батерей). 

У 2017 році Летичівська селищна рада взяла курс на облаштування місць 

відпочинку дітей в населених пунктах громади, особливо у сільській місцевості. 

Встановлено 8 дитячих майданчиків в населених пунктах Летичівської ОТГ. За кошти 

селищного бюджету встановлено 5 дитячих майданчиків в с. Бохни, с.Терлівка, 

с.Юрченки, с.Прилужне, смт Летичів на загальну вартість 123,6 тис. грн. За кошти 

інвесторів по соціальних угодах ще у трьох селах Кудинка, Ялинівка та Білецьке 

встановлено дитячі майданчики. 

Встановлено 7 зупинок громадського транспорту на суму 95,2 тис. грн. 

Протягом 2017 року на ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального 

користування місцевого значення виділено 596 тис. грн. з селищного бюджету по 

Програмі  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 

території Летичівської селищної об'єднаної територіальної громади на 2016-2018 роки: 

– Летичів–Гречинці – 99 тис. грн.; 

– Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка– Голенищеве – 99 тис. грн.; 

– Ставниця–Щедрова – 196 тис. грн.; 

– Щедрова–Ставниця – 196 тис. грн. 

Протягом 2017 року проведено грейдерування доріг на суму 99,1 тис. грн. 

Здійснено поточний ремонт доріг в населених пунктах громади на суму 1627,5 тис. 
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грн.: 

– в смт Летичів: вул. Мазепи – 13,4 тис. грн., вул. Шірпала – 3 тис. грн., вул. 

Мазепи від буд.№3 до буд.№11 – 6,6 тис. грн., вул. Шухевича – 4,7 тис. грн., вул. 

Прибузька – 3 тис. грн., вул. Автопарківська – 22,3 тис. грн., вул. Героїв Крут – 27,3 тис. 

грн., вул. Чорновола – 79,3 тис. грн., пр. Руданського – 27,5 тис. грн., вул. Свободи – 28,5 

тис. грн., вул. Дорошенка – 60,6 тис. грн., вул. Матвєєвої Олени – 21,2 тис. грн., вул. 

Соборна – 35,4 тис. грн., вул. Шірпала – 28,4 тис. грн., вул. Пушкіна – 22,7 тис. грн., ІІ 

провулок Пушкіна – 5,5 тис. грн., вул.Ярослава Мудрого – 20,2 тис. грн., вул.Комарова – 

7,5 тис. грн., вул. Горбатюка – 4,4 тис. грн., пров. Калиновий – 20,7 тис. грн., вул.Ламана – 

20,5 тис. грн., пров. Бугський – 9,3 тис. грн., вул.В.Кириченко – 11,5 тис. грн., вул. 

Рильського – 28,7 тис. грн., вул.Ревуцького – 21,1 тис. грн., пров.Коцюбинського – 155,4 

тис. грн., вул. Зубкова Івана від ПК0до ПК6 – 165,6 тис. грн., вул. Сагайдачного – 104,1 

тис. грн.; 

– в с.Гречинці: вул. Набережна – 19,4 тис. грн., вул. Шкільна – 10,2 тис. грн., пр. 

Набережний – 5 тис. грн., вул. Молодіжна – 18 тис. грн.; 

– в с.Ялинівка: вул. Молодіжна – 13,7 тис. грн.; 

– в с. Чапля: вул.Довгий Бік – 32,5 тис. грн., вул.Кантівка – 194,9 тис. грн., 

вул.Небесної Сотні – 89,2 тис. грн. вул.Набережна – 121,8 тис. грн.; 

– в с.Юрченки: вул.Садова – 24,4 тис. грн., пров.Шкільний – 22,3 тис. грн.; 

– в с.Новокостянтинів: вул.Поштова – 14,2 тис. грн., вул.Центральній – 68,6 тис. 

грн.; 

– в с.Грушківці: вул. Вишнева – 4,1 тис. грн.; 

– в с.Кудинка: вул.Зарічна – 4,2 тис. грн.; 

– в с.Івонинці: вул. Ярова – 6,1 тис. грн.; 

– в с.Буцни: вул.Свободи – 3,6 тис. грн., вул. Набережна  – 3,6 тис. грн.; 

– в с. Вербка: вул.Квітнева – 5,3 тис. грн., вул.Вишнева – 7,8 тис. грн.  

Використано кошти субвенції на розвиток інфраструктури на будівництво тротуару 

та капітальний ремонт доріг комунальної власності на суму 3590,690 тис. грн.: 

– будівництво тротуару вул. І.Огієнка в смт. Летичів Летичівського р-ну 

Хмельницької області – 555,038 тис. грн.; 

– капітальний ремонт вулиці Ламана смт. Летичів, Летичівського району,  

Хмельницької області –332,608 тис. грн.; 

– капітальний ремонт вулиці Маринюка смт. Летичів, Летичівського району, 

Хмельницької області –558,850 тис. грн.; 

– капітальний ремонт вул. Зубкова від ПК12+ПК24+87 в смт Летичів 

Хмельницької області – 1302,945 тис. грн.; 

– капітальний ремонт дороги по вулиці Смолінського Леоніда, смт.Летичів, 

Хмельницької області – 841,249 тис. грн. 

 

3.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного 

обслуговування 

До складу Летичівського центру ПМСД входять 1 міська та 3 сільські амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини: Летичівська, Голенищівська, Грушковецька, 

Новокостянтинівська та 25 – фельдшерських пунктів, 2 МПТБ. 

В центрі ПМСД працюють 103 працівника з них: 14 лікарів (8 – лікарів ЗПСМ), 

середній медичний персонал – 52 чол., молодший медичний персонал – 20 чол.  та інший 

персонал – 16 чол. 

Медичні стандарти (локальні клінічні протоколи) надання медичної допомоги 

запроваджуються по мірі надходження нових стандартів. 

Рішенням 11 сесії селищної ради від 12.07.2016 р. №28 затверджено Програму 

покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, на 2016-

2017 роки. На виконання заходів Програми у 2017 році використано 62 тис. грн. 
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Рішенням 29 сесії селищної ради від 31.05.2017 р. №3 затверджено Програму 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської об'єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки. 

Проведено комплексний огляд інвалідів війни, учасників бойових дій та 

прирівняних до них осіб протягом березня-квітня 2017 р. 

100% охоплено диспансерним наглядом дитяче населення. 

З метою покращення матеріально-технічного обладнання та надання медичної 

допомоги у 2017 році за кошти місцевого бюджету закуплено: 

- тверде паливо на осінньо- зимовий період 2017-2018 роки в сумі 43 тис. 283 грн.; 

- цукрознижуючі препарати – 30 тис. грн., тест-смужки визначення рівня цукру у 

крові – 6 тис. грн.; 

- туберкулін для проведення туберкулінодіагностики з метою попередження 

захворювання на туберкульоз та перед щепленням проти туберкульозу дитячому 

населенню в сумі 114 тис. 969 грн.; 

- аналізатор сечі – 34 тис. грн.; 

- повірка апаратури – 7 тис. 30 грн.; 

- газова установка на автомобіль УАЗ 3152 – 9 тис. грн.; 

- закупівля вогнегасників – 8 тис. 900 грн.; 

- чистка грубок – 2 тис. 240 грн.; 

- калоприймачі для хворого з с. Голенищево – 9 тис. 750 грн.; 

- придбання ноутбуків 9 шт. та один системний блок – 80 тис. грн.; 

- велосипедів 7 шт. – 17 тис. 500 грн.; 

- придбання принтера – 5 тис. грн.. 

Закуплено для Голенищівської АЗПСМ: сумка медична 40х10х30, утилізатор 

(деструктор) медичних голок УМГ – 01,  крісло гінекологічне КГ – 1МЕ, інгалятор 

«БІОМЕД» 403 А, отоскоп EUROLIGHTR С10 з установчим гвинтом,  офтальмоскоп 

PICCOLIGHTR E50, 2.5 В синій, тонометр внутрішньоочного тиску ТГД -01 (за 

Маклаковим), ваги електронні мод.6475 (10G) (побутові для дітей та немовлят, до 20 кг), 

вага медична ТВ1-200 без ростоміра, електрокардіограф ECG300G LCD, кабель 12 

канальний до електрокардіографа типу А, монітор пацієнта CMS 50С. 

Закуплено Летичівською ОТГ цукрознижуючі препарати на суму 29,110 тис. грн. 

В Летичівській ОТГ працює Урядова Програма «Доступні ліки» в рамках якої 

виділено – 261,1 тис. грн. 

Всі котельні закладів охорони здоров’я (амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини, ФП) працюють на індивідуальному опаленні – твердопаливні котли та грубки.  

Проведено інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення щодо 

формування здорового способу життя – прочитано 40 лекцій, опубліковано 6 статтей в 

Летичівській газеті. 

Покращення матеріально-технічної бази: 

– замінено електропроводку в ФП с. Майдан-Вербецький –  11,2 тис. грн.; 

– замінено 4 вікна на металопластикові в ФАП с. Копитинці –  12,0 тис. грн. 

(спонсорські кошти); 

– замінено вікна, двері, утеплено стелю в ФП с. Майдан-Вербецький – 23,2 тис. 

грн.; 

– здійснено капітальний ремонт Новокостянтинівської АЗПСМ в 

с.Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької області – використано 162,2 тис. 

грн., в т. ч. 135,0 тис. грн. коштів субвенції на соціально-економічний розвиток, 27,2 тис. 

грн. співфінансування з місцевого бюджету. 

 

3.7. Розвиток освіти 

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку в громаді відповідно до 

їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно із батьками здійснюють 15 
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дошкільних навчальних  закладів( із них 5 –в місті, 10- в селі), у яких дошкільною освітою 

охоплено 683 вихованців. 11 ДНЗ забезпечені комп’ютерною технікою, до мережі 

Інтернет підключено 4 ДНЗ. 

Продовжується забезпечення сучасного інформаційно-комунікаційного оснащення 

освітнього процесу. 

Всі освітні  заклади  громади мають мультимедійні комплекси,  заклади освіти та 

11 садочків забезпечені комп’ютерною технікою та підключені до мережі ІНТЕРНЕТ. У 

закладах є в наявності програмне забезпечення та електронні підручники. Оновлено 

комп’ютерну техніку у шести  освітніх закладах 

 Станом на 1 вересня 2017 року навчальні заклади громади, в т.ч. опорна школа, 

дооснащені сучасними навчально-методичним та інформаційно-комунікаційним 

забезпеченям  за кошти державної субвенції в сумі 4 млн.630 тисяч 800 грн., в т.ч. меблі 

для оснащення навчальних кабінетів в сумі 830 тисяч 800 грн., кабінети навчальні- це 

інтерактивні комплекси та навчально-методичне забезпечення - в сумі 3млн.800 тисяч 

гривень. А саме: 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.  

В тому числі у Летичівський НВК №1-ліцей  придбано кабінети на суму 1млн.500 

тис.грн. А саме: кабінети хімії, біології, географії, фізики, лінгафонний кабінет. На 

сьогоднішній день в школі працює 12 мультимедійних комплекси. 

В освітніх закладах громади  створено умови для забезпечення навчально-

виховного процесу учнів з особливими потребами. На базі опорного закладу функціонує 

ПМПК (психолого-медико педагогічна комісія). Впроваджено інклюзивне навчання ( 0,5 

ставки посади вчителя-асистента)  З урахуванням індивідуальних здібностей, стану 

здоров’я індивідуальне навчання   організовано  для 14  учнів громади.  

На базі опорного закладу функціонує ПМПК (психолого-медико педагогічна 

комісія). Впроваджено інклюзивне навчання (0,5 ставки посади вчителя-асистента). 

Прийнято участь  в конкурсі  та виграно  грант на 10 тис. грн.  на придбання 

фізкультурного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами. Для повноцінної 

та якісної організації інклюзивної форми навчання, у 2017 році відділом освіти створенно  

кабінет лікувальної фізкультури та корекційної  роботи на базі опорного закладу. 

Використано 104 тис. грн., в т.ч. 84,1 тис. грн. з селищного бюджету по Програмі розвитку 

інклюзивної освіти у навчальних закладах громади.  

У всіх загальноосвітніх навчальних та дошкільних  закладах громади зроблено 

поточні ремонти шкільних приміщень, столових та кухонь. Для забезпечення всебічного 

розвитку дітей дошкільного віку   у Летичівський ДНЗ №1 «Калинонька» закуплено 30 

(тридцять) ліжечок на суму 43тис. 470 грн., холодильник,  будівельних  матеріалів  для 

благоустрою дитячих площадок  на суму 102 тис. грн., у Летичівський  ДНЗ №4 

«Дзвіночок» придбано  електром’ясорубку;  пилосос  у Сусловецький  ДНЗ «Ромашка» та  

облаштовано  нове  приміщення  для зберігання  дров. У ЗНЗ  придбано на харчоблоки 

люмінарівський  посуд.  

Замінено 12 дверей на металопластикові в Новокостянтинівській ЗОШ І-ІІІ ст. на 

суму 36 тис. грн. за рахунок позабюджетних коштів. 

Для завершення робіт по утепленню Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ –ліцей» з 

селищного бюджету виділено 202,4 тис. грн., кошти освоєно. 

Замінено 7 вікон на металопластикові в Летичівському НВК №3 «ЗОШ І-ІІІ ст.–

дошкільний навчальний заклад»  на суму 21,6 тис.грн. 

Встановлено 1 металопластикове вікно та 1 металопластикові двері в 

Бохнянському ДНЗ «Суничка» на суму 4,8 тис. грн. 

Здійснено реконструкцію Грушківецького дошкільного навчального закладу 

«Пролісок» (заміна даху) по вул. Ламаній, 24/1 с. Грушківці  Летичівського району, 

Хмельницької області – 372,790 тис. грн. (субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ). 
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Здійснено капітальний ремонт системи опалення будівлі Летичівського Центру 

творчості дітей та юнацтва Летичівської селищної ради по вул. І. Франка, 31 в смт. 

Летичів, Летичівського району Хмельницької області – 292,840 тис. грн. (субвенція на 

розвиток інфраструктури ОТГ). 

Також виділено співфінансування з селищного бюджету 222,2 тис. грн. для 

реалізації проекту «Реконструкція Летичівського навчально-виховного комплексу №2 - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня гімназія по вул.Радянській, 1, в смт Летичів». З ДФРР 

передбачено 2000,0 тис. грн. (загальний фонд). Замовником та розпорядником коштів є 

Хмельницька обласна служба єдиного замовника. Станом на 01.01.2018 року використано 

2222,2 тис. грн. 

Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

Голенищівської ЗОШ І-ІІІ ст. (утеплення стін та покрівлі) по вул. Присяжнюка Руслана, 63 

с.Голенищево Летичівського району, кошторисна вартість складає 2760,432 тис. грн., 

вартість проектно-кошторисної документації – 60 тис. грн. 

  В розпорядженні відділу освіти, молоді та  спорту знаходиться автобусний парк 

для підвезення учнів до місць навчання, що нараховує 16 транспортних одиниць. З 

вересня 2017року підвозиться 408 дітей із 36 населених пунктів до 8-ми освітніх закладів 

за 22-ма діючими маршрутами. 

Наявна база - гаражні приміщення для зберігання транспортних засобів  та випуску 

на маршрутні лінії. Транспортні засоби закріплені за навчальними закладами. 

Керівниками шкіл виготовлені паспорти маршруту, графіки руху автобусів, сформовані 

списки дітей, що підвозяться та організований їх супровід. 

На придбання шкільного автобуса, у вересні 2017 року, сесією обласної ради 

виділені кошти субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 

1млн.190тис.грн. На проведення співфінансування придбання шкільного автобуса з 

селищного бюджету виділено 510 тис.грн. Проведено тендер по придбанню шкільного 

автобуса. 

Станом  на 01.09.2017 року в загальноосвітніх навчальних закладах Летичівської 

селищної ради навчався 1961 учень, з яких 1491 отримували гаряче харчування, що 

становить 76% від загальної кількості, в тому числі - безкоштовно 983 учні; -1-4 класи -

833учні; -5-11 класи-617 учнів. Гарячим харчуванням за рахунок місцевого бюджету, у 

закладах стовідсотково охоплені учні, які належать до соціально-незахищених категорій.   

Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 № 784 

«Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-

2021 роки»  розроблено  відповідні регіональні заходи відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради. 

За сприяння та участі  Хмельницького ОІППО проведено круглий стіл на базі 

Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»  «Взаємодія органів державної 

влади та громади з питань свідомого батьківства» та семінари «Концептуальні засади 

підготовки шкільних бібліотекарів до роботи в суспільстві знань», «Родинна твердиня», 

«Майбутнє починається сьогодні». Здоров`я дітей – соціальна цінність, невід`ємна 

частина суспільного багатства, а тому формування здорового способу життя розглядається 

як справа державної ваги, як важливе завдання суспільства. Важливим є мотивація дітей 

до збереження власного здоров`я та здоров`я рідних,  друзів. 145 вчителів Летичівської  та 

Меджибізької громади  одержали  сертифікат з даного семінару-тренінгу. За участю 

Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА пройшов  обласний семінар керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів з питання  «Особливості  організації  навчально-

виховного процесу в опорних закладах та їх філіях»  та  регіональний  збір координаторів 

та лідерів учнівського самоврядування на базі Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-ліцей». З 2014 року на базі Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» 
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проводиться дослідно-експерементальна робота по темах «Хмарні сервіси в освіті»,  

«Фінансова грамотність». Колектив активно впроваджує хмарні сервіси MS Office 365, у 

навчальному процесі успішно використовує програмне забезпечення Master Tool. 

Досвідом роботи з даної теми ділився колектив на семінарі керівників навчальних 

закладів громади. 

Одним із елементів впровадження проекту «Варіативні моделі комп’ютерно 

орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу» є 

використання конструктора ЛЄГО, придбаного за кошти громади.  На фестивалі 

«Роботіка»  у місті Києві команда Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» 

представляли проектну роботу «РОБОТ», за що були відзначені дипломами. 

У загальноосвітніх навчальних закладах громади здійснюється реалізація 

Міжнародних та Всеукраїнських проектів «Інтелект України», «Школа дружня до 

дитини», Національний проект «Відкритий світ», українсько-шведський проект «Уроки 

для стійкого розвитку»,  «Відкрита Польща», «Гармонія інтелекту та здоров`я», 

«Соціальна взаємодія: досягнення та перспективи розвитку».  Всі заклади впроваджують 

інноваційну діяльність як «Школа сприянню здоров’я».  

Практична природоохоронна робота є важливою частиною всієї діяльності 

школярів, включає проведення традиційних  шкільних, регіональних  заходів, 

спрямованих на захист довкілля, розв'язання нагальних екологічних проблем природної 

території  громади. У навчальних закладах  у квітні місяці проведено тижні екологічного 

виховання, День довкілля та різноманітні екологічні акції «Посади дерево», «Чисте 

подвір`я», «Мурашник», «Майбутнє лісу в твоїх руках», під час яких діти училися жити в 

злагоді з навколишнім світом, обговорено стан довкілля та вирішення регіональних 

екологічних проблем. «Струмочок, річечка, ріка» - акція, під час якої діти розчищали 

замулені джерела, прибирали береги річок від сміття  та привертали  увагу громадськості 

(виготовлення і розповсюдження листівок) до засміченості водойм і спонукає до 

практичних дій для розв'язання цієї проблеми. 21 травня 2017 року учнівськими 

колективами  загальноосвітніх навчальних закладів  громади з ініціативи селищного 

голови Тисячного І.І. було відзначено День Південного Бугу. Діти прибирали прибережну 

зону річки від сміття, проведено виховні години та інформування жителів громади. 

Школярі громади були учасниками Всеукраїнського конкурсу «Мій голос я віддаю на 

захист природи», який має номінації, де проявляють себе і діти, і дорослі: це - екологічний 

плакат, малюнок, вірш, екологічні твори, урок екології, фотографії. 

Постійно  проводиться профілактична  робота  серед  учнів шляхом  обговорення 

на виховних годинах, бесідах, висвітлення через засоби масової інформації актуальних 

питань у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; проводяться профілактичні заходи 

у навчальних та дитячих дошкільних закладах. До участі залучаються працівники ДАІ. У 

навчальних закладах функціонують дружини ЮІР. Приймають участь у  І та ІІ етапах 

конкурсів ЮІР, малюнків «Безпека руху». Проведено  заходи, направлені на залучення 

обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності МАН,  Всеукраїнські олімпіади  

ІІ та ІІІ етапів, конкурси, спортивні змагання. 

37 учнів загальноосвітніх навчальних закладів громади  взяли участь в ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 16 предметів. Переможцями 

стали 17 школярів, з них 13 учнів Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей (  ІІІ 

місця), три учні Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» (ІІІ місця), 1 учень 

Сусловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІІ місце). Координаційна робота щодо проведення   

ЗНО-2017  здійснюється на місцевому рівні. Організовувалася  та  проводилася робота по 

інформуванню широкого кола громадськості, батьків щодо принципів і процедури 

зовнішнього незалежного оцінювання. Пробне незалежне оцінювання  на належному рівні 

проведено у Летичівському НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей».    

Створені необхідні умови щодо забезпечення дітей позашкільною освітою. В 68 

гуртках та клубах за інтересами займається 1115 учнів Летичівської ОТГ. 
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Систематично відділом освіти, молоді та спорту  спільно з Центром зайнятості та 

роботодавцями проводяться профорієнтаційні заходи, зокрема, конкурси, фестивалі, 

ярмарки професій та дні кар’єри. Спеціалісти відділу освіти упродовж 2017 року брали 

участь у засіданнях об`єднань роботодавців з питань профорієнтації районного центру 

зайнятості. 

 

3.8. Розвиток фізичної культури і спорту 

Протягом 2017 року 25 спортивних змагань та взято участь у 20 обласних та 

Всеукраїнських заходах. Використано  коштів близько 87  тисяч грн. селищного бюджету 

та 25 тисяч позабюджетних. 

На території Летичівської громади діє Цільова програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2017-2021 роки, затверджена рішенням 19 сесії Летичівської 

селищної ради від 18 листопада 2016 року №21.                

Протягом звітного періоду відділом освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради, Летичівською ДЮСШ, федерацією шахів проводилися відкриті першості 

ДЮСШ, турніри різного рівня з неолімпійських видів спорту, зокрема:                                      

- Турнір  з шахів серед чоловіків та жінок «Зимовий кубок»;                                                 

- Особистий чемпіонат з шахів серед чоловіків та жінок; 

- Відкрита першість Летичівської ДЮСШ з  карате-до; 

- Першість  з шахів серед учнівської молоді. 

У Летичівській громаді впроваджено систему змагань з волейболу, футболу, 

настільного тенісу, легкої атлетики, важкої атлетики. Проводяться  спортивні змагання 

серед спортсменів різновікових груп: чемпіонати, кубки, першості, турніри, матчеві 

зустрічі, юнацькі спортивні ігри, ігри серед ветеранів спорту та інші заходи. 

Волейбол. У січні 2017 року на базі Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

проведено кубок  з волейболу «Різдвяна казка», де приймало участь 7 сільських команд 

У лютому 2017 року відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

проведено турнір з волейболу, присвячений Дню виведенню військ із Афганістану.  

         Достойний результат показує доросла чоловіча команда з волейболу, що приймає 

участь у чемпіонаті Хмельницької області з волейболу «Подільська ліга» сезону 2016-

2017 рр. Доросла волейбольна команда посіла 4 місце у чемпіонаті Хмельницької області з 

волейболу. 

         Великою популярністю в Летичівській громаді користується футбол.             

          У  об’єднаному чемпіонаті Летичівського району з футболу серед дорослих 

чоловічих команд сезону 2017 року приймає участь 7 команд, зокрема:  «Суслівці»  (с. 

Суслівці), «Граніт» (с. Головчинці),   «Старт»     (смт. Летичів),  «Дукат»  (смт Летичів), 

«ДЮСШ-Обрій» (с.Голосків), «Новокостянтинів» (с. Новокостянтинів), «Лисогріка» (с. 

Лисогірка). 

        Команда «Нива» (смт Летичів) – посідає третє місце в групі у чемпіонаті 

Хмельницької області з футболу, участь у якому приймає 18 команд. 

На рівні громади розвивається настільний теніс. Призери змагань з настільного 

тенісу беруть участь у обласних стартах. Настільний теніс культивується як серед дітей, 

так і серед дорослих та ветеранів. Громада пишається такими іменами як Віхтюк Сергій, 

Ровінець Роман, Войцехівський Петро, Грабчак Василь, Обертинський Дмитро, що 

постійно займають призові місця в обласних змаганнях. 

У 2017 році проведено: 

- Чемпіонат громади з настільного тенісу серед школярів; 

- Кубок з настільного тенісу серед ветеранів. 

У громаді розвивається легка атлетика. Протягом 11 місяців 2017 року наші 

легкоатлети  приймали участь у Відкритій першості Вінницької області, чемпіонатах 

Хмельницької області з легкоатлетичного кросу, з легкої атлетики у приміщенні, 
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Міжобласних змаганнях «Подільська зима», Чемпіонатах України в м. Кіровоград та Біла-

Церква.       

Кращими легкоатлетами вважаються Олександр Вуйко, Олександр Паламарчук, 

Володимир Андрощук, Анна Карачун, Андрій Грищук, Валерій Стецюк. 

На достатньо високому рівні важка атлетика. Непогані результати показує 

важкоатлет Максим Гайдамака, він неодноразовий призер Чемпіонатів Хмельницької та 

Вінницької  областей з важкої атлетики.               

В громаді діє осередок ветеранів спорту – голова Бондар В.П., члени якого надають 

допомогу в проведені районних змагань та самі приймають участь в змагання різного 

рівня з видів спорту, що культивуються. 

            У напрямку забезпечення розвитку спорту серед навчальних закладів громади 

проводиться Спартакіада школярів Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади, участь у якій приймають 8 загальноосвітніх навчальних заклади. Спартакіада 

проводиться з міні-футболу, настільного тенісу, шахів, легкої атлетики, баскетболу 3х3, 

волейболу, «Стартів надій», «Козацького гарту».  

         За підсумком 2016-2017 навчального року І місце у Спартакіаді посів Летичівський 

НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей», ІІ місце – Летичівський НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія», ІІІ місце - Сусловецька ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

На Всеукраїнському рівні спортсмени неодноразово здобували призові місця з 

волейболу,  легкої та важкої атлетики. До складу збірних команд області входять 3 

спортсмени, що неодноразово ставали переможцями та призерами Всеукраїнських 

змагань. 

Налагоджена тісна співпраця з осередками федерацій, що функціонують на 

території громади: федерація з футболу, настільного тенісу,  товариством ФСТ «Колос». 

З метою пропаганди здорового способу життя, залучення шкільної молоді до 

занять фізичною культурою та спортом при навчальних закладах працюють на 

громадських засадах спортивні секції з футболу, волейболу, настільного тенісу, легкої 

атлетики, шахів та рукопашного бою. В даних гуртках займається 440 дітей шкільного 

віку. 

На території громади працює Летичівська дитячо-юнацька спортивна школа у якій 

займається 242 вихованці. У спортивній школі працює 6 відділень волейбол, футбол, 

настільний теніс, карате, важка та легка атлетика. 

Протягом 2017 року для Дитячо-юнацької спортивної школи придбано футзальні 

м’ячі на суму  2 тис. 740 грн., замінено двері у ДЮСШ на суму 8 тис. 940 грн.,  у травні 

2017 року придбано спортивний інвентар (футбольні м’ячі, стійки, бар’єри футбольні, 

бар’єри легкоатлетичні, шиповки легкоатлетичні тощо) на загальну суму 22 тис. 850 грн., 

спортивний інвентар для боксу на суму 30 тис. грн., тенісні столи на суму  34 тисячі грн., 

мати, планку з стійками для стрибків у висоту, скакалки, штангетки, рукавиці для карате-

до на суму 32 тисячі грн. 

З селищного бюджету виділено кошти у сумі 277,3 тис. грн. на проведення 

поточних внутрішніх ремонтних робіт приміщень стадіону «Колос» та опалення даних 

приміщень, Здійснено такі енергозберігаючі заходи: утеплення стелі в спортзалі на суму 

18,2 тис. грн., гідроізоляція – 2,2 тис. грн., заміна електропроводки в двох спортзалах – 10 

тис. грн. Виконано роботи по будівництву каналізації на суму 9,447 тис. грн.  

Прийнято Програму оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної  громади на 2016-2020 роки, затверджену рішенням 7 сесії 

Летичівської селищної ради від 21 квітня 2016 року №9. 

З початку 2017 року за кошти державного бюджету оздоровлено 23 дитини 

пільгової категорії: 8 дітей у оздоровчому центрі «Молода гвардія»  (м.Одеса)  та 15 дітей 

у ДП МДЦ  «Артек». 

За кошти селищного бюджету оздоровлено 18 дітей у ДЮОК «Чайка» 

(с.Головчинці), використано 77 тис. 400 грн. 
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За кошти обласного бюджету оздоровлено 17 дітей у стаціонарних таборах області. 

Використано 78 тисяч 26 грн. коштів обласного бюджету. 

З 9 по 12 червня 2017 року проведено збір дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») та таборування наметового табору «Летичівська січ», охоплено 

відпочинком 155 дітей навчальних закладів Летичівської громади. Витрачено коштів: 25 

тис. грн. 

З 29 травня по 09 червня на базі Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-

гімназія» працював мовний табір «Rainbow», відпочинком охоплено 120 дітей. 

З 27 червня по 04 липня 2017 року 53 талановитих, обдарованих дитини буде 

оздоровлено на морі у смт Залізний порт Херсонської області за кошти селищного 

бюджету в сумі  100 тис. грн.  

Всього оздоровленням та відпочинком охоплено 583 дитини, що становить 29,6% 

від загальної кількості дітей шкільного віку. 

З метою профілактики шкідливих звичок та ВІЛ/СНІДу серед молоді відділом, 

спільно із центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  у  2017 році проводилися  

бесіди та анкетування на теми: СНІД – чума ХХІ століття», спортивну акцію «Молодь за 

здоровий спосіб життя», конкурс малюнків на тему: «Я – проти злочинності та 

насильства» , круглий стіл  «Молодь проти наркотиків та СНІДу». Спільно з центром 

зайнятості проведено «Ярмарку професій» серед учнівської молоді.        

У напрямку пропаганди здорового способу життя постійно проводяться  спортивні 

змагання. До всіх спортивних заходів залучається сільська молодь, найбільшою 

популярністю користуються ігрові види спорту: футбол та волейбол.   

 

3.9. Розвиток культури та туризму 

Присвоєно звання «Почесний громадянин» за вагомий внесок у розвиток 

Летичівської громади 25 особам, в т.ч. 9 учасникам АТО, 5 із них посмертно (Шірпалу 

Л.В., Смолінському Л.Д., Савіцькому Ю.М., Зубкову І.І., Присяжнюку Р.А.). 

Протягом 2017 року проведено заходи, пов’язаних із героїнізацією осіб, які віддали 

життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та 

консолідації українського народу та проведення зустрічей з воїнами, які перебували в зоні 

АТО: 

- урочисті заходи до Дня Соборності України з покладанням квітів до пам’ятників 

загиблим воїнам за незалежність України; 

- мітинги-реквієми та години вшанування ,приурочені до Дня вшанування Героїв 

Небесної Сотні; 

- мітинги-реквієми та концертні програми присвяченні до Дня Перемоги у Другій 

світовій війні; 

- година історичної пам’яті « Згадаймо юність, що горіла в Крутах » ( до дня 

пам’яті героїв Крут); 

- година вшанування «Мамо не плач. Я повернусь весною» (до річниці пам’яті 

Небесної Сотні; 

- патріотична година «Для нас історія, для них – життя частина» (до Дня 

визволення району); 

-  інформаційна година «Операція «Вісла» причини та наслідки» (до 70-річчя 

примусової депортації  українців з етнічних земель польською владою); 

- година вшанування «Знов білим цвітом вкрилися сади і знов приходить свято 

Перемоги»; 

- урок пам’яті «У жорнах репресій» (до Дня пам’яті жертв політичних репресій); 

- історична година «Герої битви на Одері» (до 110-річчя від дня народження Героя 

радянського Союзу М.П. Печенюка); 

- історична година «Нацистські табори смерті на території Хмельниччини» (до 

Міжнародного дня визволення в’язнів з фашистських концтаборів). 
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- виставка-портрет: «Стежками партизанської слави»(до Дня Партизанської слави); 

- година мужності: «У дні нацистської навали » (до Дня Партизанської слави); 

- історичний урок: «Партизанський рух і радянське підпілля на Летичівщині»; 

- Година патріотичного виховання: «Від володарів степу – до кіборгів» (до Дня 

захисника України); 

- година мужності: «Військова служба – поклик долі» (до Дня Збройних сил 

України). 

Здійснювалось оновлення фондів публічних бібліотек. З селищного бюджету було 

використано 37,5 тис. грн. на підписку періодичних видань. По державній програмі 

бібліотеки отримали 1105 екземпляр книг на суму 103580 грн., подарункові та з обмінних 

фондів обласних бібліотек одержано 243 екземплярів книг на суму 7181 тис. грн., з 

місцевого бюджету виділено 87 тис. грн.. на придбання 1288 екземплярів книг, з 

спеціального фонду придбано 41 екземпляр книг на суму 3 тис. грн.   

Протягом 2017 року проведено поточні ремонти в закладах культури на загальну 

суму 170,235  тис. грн.,  в тому числі: 

– поточний ремонт приміщення Летичівської публічної бібліотеки – 40,0 тис. грн.; 

– поточний ремонт приміщення Летичівської бібліотеки для дітей – 37,220 тис. 

грн.; 

– поточний ремонт громадського туалету в приміщення КУ «Летичівський будинок 

культури»; 

– поточний ремонт приміщення сільського клубу  с. Суслівці – 24,653 тис. грн.; 

– придбано ноутбук та принтер для бібліотеки с. Новокостянтинів – 8,125 тис. грн.; 

– придбано костюми українські для сільського клубу с. Козачки – 42,150 тис. грн. 

– Також виділено кошти для придбання приміщення для сільського клубу 

с.Грушківці в сумі 50,0 тис. грн. 

– -поточний ремонт Летичівського БК – 183955 грн. 

– -поточний ремонт Сусловецького  СК – 24653 грн. 

– -поточний ремонт Ялинівського СБК – 7503 грн. 

Придбання  Бібліотеки: 

-література – 83000 грн 

- Летичівська публічна бібліотека – Металопластикові двері та вікна – 17484 грн. 

-Новокостянтинів СБ – ноутбук – 8125 грн. 

 Придбання  БК: 

-лічильник трьохфазний -2400грн. 

-прожектор -618грн. 

-стільці офісні -5998,20 -13 шт. 

-двері металопластикові – 10316грн. 

-костюми для хорового колективу «Летич»- 99500грн. 

-костюми для дитячого колективу «Нові зірки» -27500грн. 

Придбання СЗК: 

-Козачки СБК – 42150грн. 

-Івоненці СК-30800грн. 

-Сахни СБК-колонки 1457грн. 

-Гречинці СК – стільці -1000грн. -20 шт. 

-Ялинівський СБК –стільці - 1600грн. -32 шт. 

-Голенищево СБК – стільці -1000грн. – 20шт. 

-Горбасів СБК- стільці - 1000грн.-20шт. 

-Попівці СБК – стільці -1000грн. -20шт.  

-Антонівка СК –стільці -800 грн.-16 шт. 

-Вербка СК – стільці -2600грн.-52 шт. 

-Суслівці СК-стільці – 1400грн.-28шт. 

-Козачки СБК- стільці -1600грн.32 шт. 
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- Козачки СБК – костюми – 42150 грн. 

- Івоненці СК- костюми – 30800грн. 

- Рудня СК –обігрівачі – 25794грн.- 6шт.  

Придбання Летичівська ДМШ: 

-костюми дитячі – 11000 грн. 

- костюм Діда Мороза та Снігуроньки – 2900 грн. 

- металопластикова конструкція – 16800 грн. 

- телевізор та 2 ноутбуки – 25475 грн. 

- меблі дитячі – 23136 грн. 

- блок управління електрокотлами – 8253 грн. 

-поточний ремонт Летичівського ДМШ – 123226 грн. 

Колективи та майстри декоративно-прикладного мистецтва закладів культури 

клубного типу взяли участь у конкурсах та фестивалях: 

-театралізоване обрядове дійство "На Купала нічка мала", 

-участь у Всеукраїнському Фестивалі борщу в театрі  на городі Ганни  Секрет 

с.Правилівка Вінницької обл.  

- участь у обласному огляді-конкурсі відродження народних традицій та 

декоративно-прикладного мистецтва “Доторкнися до душі свого народу…”  

- дитячий захід до Дня Святого Миколая для дітей, які позбавлені батьківського 

піклування, дітей, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу, сиріт, а також для дітей, які виховуються у багатодітних родинах "До нашої родини 

прийшов Миколай на  гостини" 

- у День святого Миколая відбулося урочисте запалення вогнів на Головній ялинці 

Летичева. 

- Фестиваль різдвяних колядок “Колядуймо разом друзі на новий рік та на довгий 

вік”; 

- різдвяні віншування жителів селища та сіл громади; 

- тематичні заходи  по відзначенню 203-ї річниці від дня народження Т.Шевченка; 

- заходи по відзначенню 230-ї річниці від дня народження Устима Кармалюка; 

- заходи до Дня вишиванки; 

- участь вокального ансамблю “Мелодія душі” Летичівського БК у 

Всеукраїнському святі сатири та гумору ім..С.Руданського, м.Калинівка, Вінницької обл.; 

- участь народного аматорського хору “Летич” Летичівського БК у 

Всеукраїнському фестивалі народного хорового співу ім..В.Іжевського “Над Собом пісня 

лине”, м.Іллінці, Вінницької  обл.; 

- концертні програми до професійних свят. 

Забезпечено участь молодих виконавців та танцювальних колективів в усіх 

мистецьких заходах, що проходять в громаді, а також в обласному конкурсі виконавців на 

народних інструментах “Подільський дивоцвіт”, м.Кам’янець-Подільський;  

Всеукраїнських змаганнях зі спортивних бальних танців, м.Вінниця. 

 - участь дитячого танцювального колективу «Нові зірки» (кер.Ольга Похила) 

Летичівського будинку культури  у Всеукраїнському дитячо-молодіжному фестивалі-

конкурсі мистецтв "ОСІННЄ РАНДЕВУ" у м.Хмельницькому. 

- участь дитячого танцювального колективу "Нові зірки"Летичівського будинку 

культури (кер.Ольга Похила)  у Міжнародному Фестивалі - Конкурсі Мистецтв "Різдвяний 

янгол" (м.Хмельницький). 

З метою популяризації туристичних об’єктів на території Летичівської ОТГ на 

сайті селищної ради створено розділ «Туристичний потенціал».  

Проведено екскурсію «Кармалюковими стежками Летичівщини» (до 230-річя від 

дня народження Устима Кармалюка). 

Влітку 2017 року у парку селища Летичів діяв літній кінотеатр для проведення 

благодійних кіносеансів, а також кіносеансів для школярів під час літніх канікул. 
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Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення у сільській 

місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського зеленого туризму.  

При Летичівському будинку культури діє гурток «Умілі руки». Під час культурно-

масових заходів майстри народного мистецтва проводять безкоштовні майстер-класи 

різного жанру для всіх бажаючих, зокрема було проведено: 

- виставку майстрів на фестивалі Різдвяних колядок; 

- виставку-вернісаж майстрів селища у заході “Як тобі, жінко, у цьому столітті?”; 

- виставку приурочену 203-й річниці від дня народження Т.Шевченка; 

- виставку майстринь-вишивальниць громади на День вишиванки; 

- виставка ДПМ  майстрів громади до Дня Незалежності  України; 

- участь у обласній виставці "Агро-Поділля" майстрів ДПМ громади та майстер-

клас по в"язанню ангела- оберега; 

- виставка ДПМ та українських колишніх страв на огляді-конкурсі "Доторкнись до 

душі свого народу"; 

- виставка ДПМ традиційної народної ляльки з природнього матеріалу"Торкаємось 

долоньками скарбниці давнини" майстрині В.Синиці. 

- виставка робіт  "Знов зима до нас прийшла" вихованців гуртка "Вмілі руки".   

 

3.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

Діяльність Летичівського селищного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді розпочалась у 2006 році та функціонує відповідно до Положення про  

Летичівський селищний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого 

рішенням Летичівської селищної ради  від 31.08.2017 № 12.  

Відповідно до штатного розпису Летичівського СЦСССДМ передбачено п’ять 

працівників. Станом на 01.11.2017 року в Летичівському центрі фактично працює 4 особи: 

директор ЦСССДМ, провідний фахівець із соціальної роботи ЦСССДМ, фахівець із 

соціальної роботи ЦСССДМ, психолог.  

Протягом 2017 року в банку даних сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах перебувало 98 сімей, у яких виховується 219 дітей. 26 сімей, які знаходяться в 

складних життєвих обставинах та 1 особа з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування знаходяться під соціальним супроводом.  

За сприяння селищного центру у 2017 році 4 особи поставлено на облік у районний 

центр зайнятості, 8 працевлаштовано,  16 отримано допомогу в лікуванні, 18 сім’ям 

оформлено допомогу в УСЗН, 13 сімей отримали необхідні довідки, 2 дитини влаштовано 

в дитячий садок, вирішено та покращено житлово-побутові умови проживання 42 сім’ям, 

у 6 сімях попереджено соціальне сирітство, 1 особу направлено в Центр ресоціалізації  

наркозалежної молоді для проходження лікування, 1 вагітну жінку влаштовано в  

обласний соціальний центр матері і дитини,  108 сім’ям надано гуманітарну допомогу, 

оздоровлено 10 дітей пільгових категорій. 

Під соціальним супроводженням Летичівського СЦСССДМ перебуває 3 дитячих 

будинки сімейного типу, в яких виховується 18 дітей–вихованців та 3 прийомних сім’ї, в 

яких виховується 5 прийомних дітей. Приділяється увага і дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, які проживають в опікунських сім’ях. 

На обліку центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді перебуває 23 особи з 

числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. 14 осіб даної категорії 

навчаються в закладах області та 3 працевлаштовано.  

При пологовому відділенні центральної районної лікарні діє консультаційний 

пункт з питань запобігання ранньому сирітству. В рамках роботи КП було охоплено 

індивідуальними послугами 18 вагітних жінок, надано 33 індивідуальних послуги, 

спрямованих на збереження сім’ї. Проведено 12 групових заходів, якими охоплено 78 

жінок. Під час проведення групових заходів роздавалися інформаційно - просвітницькі 

матеріали. Роздано 78 буклетів з даної тематики.                               
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Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України  № 623 станом на 01.11.2017 

року здійснено перевірку цільового використання коштів у  88 сім’ях. 

Відповідно до Указу Президента України від 18.03.2015 №150 „Про додаткові 

заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції”, „Плану заходів 

щодо методичної психологічної професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників 

антитерористичної операції” затвердженої КМУ від 31.03.2015 року № 359. Складено 13 

соціальних паспортів та надано 13 соціальних послуг. 

Налагоджена співпраця із кримінально-виконавчою інспекцією, де проводиться 

робота із умовно-засудженими та особами, які повернулися із місць позбавлення волі.  

Протягом даного періоду охоплено 15 осіб, яким були надані послуги з покращення між 

особистісних відносин, адаптації та налагодженні соціальних зв’язків та ведення 

здорового способу життя.                                                                                                             

Протягом даного періоду СЦСССДМ  було проведено 60 групових заходів серед 

учнівської молоді, якими охоплено 1065 дітей віком до 18 років. Здійснено 10 

профілактичних рейдів.  

Рішенням сесії Летичівської селищної ради від 23.12.2016 року прийнята програма 

„Подальшого вдосконалення соціальної роботи у Летичівській об’єднаній територіальній 

громаді на 2017 – 2019 роки”. Кошторис програми на 2017 рік складає 37 тис.грн.  

Також селищним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було 

проведено акції: „ Туберкульоз. Це треба знати”, „До Всесвітнього дня здоров’я”, 

„Великодній кошик”, „Готуємо дітей до школи”, „16 днів проти насильства”. 

На сайті Летичівської селищної ради систематично розміщуються матеріали про 

проведену роботу центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Протягом даного періоду було виготовлено та розповсюджено буклети на тему: „ 

Пам’ятка для особи, яка постраждала від торгівлі людьми”, „ Допомога дітям, які зазнали 

насильства”, „Ми готові тобі допомогти”, „скажи насильству –НІ”, „Насилля. Пам’ятка 

для підлітка”, „Туберкульоз. Це треба знати.”, „Рука допомоги”, „Вибери життя”.    

На території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади функціонує 

Летичівський територіальний центр соціального обслуговування населення. 

Для підтримання життєдіяльності та соціальної активності інвалідів, ветеранів 

війни та праці, пенсіонерів структура територіального центру складається з відділень: 

соціальної допомоги вдома, організації  надання адресної  натуральної та грошової 

допомоги та соціально-побутової адаптації. Основними послугами, що надаються є 

перукарські послуги, послуги з ручного масажу, з прання білизни, з порізки і порубки 

дров, послуги швеї, медичні послуги. 

Станом на 01.01.2018 року на обліку перебуває 1586 громадян похилого віку, 

інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), у 2017 році обслужено 1586 осіб. 

Відділення соціальної допомоги вдома – 891 особа, Відділення організації надання 

адресної  натуральної та грошової допомоги та соціальної адаптації – 695 осіб; одиноких – 

380 осіб, самотньопроживаючих – 694 особи. 

Соціальні послуги громадянам похилого віку безпосередньо за місцем проживання 

надають 47 соціальних робітників. 

Надано послуг на безоплатній основі –107606. 

Надано платних послуг – 17212 на суму 131294 гривні. 

На конкурс мікропроектів від Посольства Німеччини в Україні було подано 

проектну заявку «Придбання устаткування для доукомплектування кабінету з надання 

послуг масажу та реабілітації в Летичівському територіальному центрі соціального 

обслуговування». 
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3.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист та 

техногенна безпека 

Затверджено Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2016-

2020 роки рішенням шостої сесії VII скликання селищної ради від 31.03.2016 р. №6, по 

мірі потреби регулярно вносяться до неї зміни. 

Для забезпечення виконання завдань програми протягом 2017 року основні зусилля 

були спрямовані на: 

 запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, 

забезпечення збереження життя і здоров’я людей; 

 запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

 організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності; 

 організація навчання посадових осіб в учбовому центрі ЦЗ та БЖД області з 

питань організації цивільного захисту в підконтрольних об’єктах; 

 утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за 

призначенням; 

 удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного 

захисту; 

 забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного 

середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж. 

Так, на території громади функціонує дві місцеві пожежні команди МПК 

с. Голенищеве та МПК с. Гречинці, які фінансуються за рахунок коштів місцевого 

бюджету.  Створення нових МПО не передбачається. 

Ліквідовано наслідки надзвичайної ситуації місцевого рівня, спричиненої 

африканською чумою свиней. 

Організовано роботи по ліквідації наслідків стихійних лих, спричинених 

снігопадами. 

Організовано роботи по зрізці аварійних дерев силами РС ГУ ДСНС. 

Затверджено номенклатуру, обсяги та 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. 

Скоординовано роботу щодо проведення дезінфекції джерел водопостачання. 

Створено 15 консультативних пунктів з питань цивільного захисту населення на 

базі старостатів громади та КГП «Злагода». 

Проведено аналіз забезпечення МПК, скоординовано роботу по придбанню 

необхідного обладнання.  

На сайті селищної ради створено постійно-діючу рубрику з питань цивільного 

захисту населення. 

Укладено 13 договорів на залучення техніки до ліквідації надзвичайних ситуацій 

взимку. 

Взято участь у 8 засіданнях обласної комісії ТЕБ та НС, 3 нарадах на базі 

управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, 5 скайп-нарадах. 

До обласного навчально-методичного центру цивільного захисту направлено на 

підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту населення 25 керівних кадрів та 

фахівців. 

Протягом звітного періоду відбулося 3 обласних перевірки стану цивільного 

захисту громади. 

Спільно з районним сектором ГУ ДСНС та сектором з питань надзвичайних 

ситуацій райдержадміністрації проводиться обстеження наявних захисних споруд.  


