
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок сьомої сесії 
 

28.02.2018 р.                                   Летичів                                       № 43 
 

 

Про затвердження Плану реалізації 

Стратегії  розвитку   Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2022 роки у 2018 році 

 

        Керуючись  пунктом  22  частини 1 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  напрацювання Робочої 

групи з підготовки Стратегії розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади, у відповідності до методології, запропонованої 

Проектом Європейського Союзу  “Підтримка політики регіонального 

розвитку в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію про результати 

підготовки та громадського обговорення проекту Стратегії розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  на 2018-2022 роки 

та плану її виконання  у 2018 році селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити План реалізації Стратегії розвитку Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки у 2018 році 

(додається).  

2. Відповідальним виконавцям  забезпечити виконання Плану 

реалізації Стратегії  розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2022 роки у 2018 році.  
3.  Начальникам структурних підрозділів  селищної ради  при 

розробленні цільових галузевих програм, керуватися заходами,  проектами, 
що передбачені даним Планом реалізації. 

4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників 

селищного голови згідно розподілу обов'язків. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 

 

Селищний голова                                                    І. Тисячний 

 



Додаток 

до рішення 47 сесії 

Летичівської селищної ради 

№ 43 від 28.02.2018 р. 

 

 

ПЛАН   РЕАЛІЗАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2018 – 2022 РОКИ У 2018 РОЦІ 

 

План реалізації  Стратегії розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади  (далі – Стратегії) приймається окремим 

нормативним документом. В його основу покладено проектні ідеї, завдання 

та заходи, відібрані та доопрацьовані на основі пропозицій, що надійшли від 

галузевих структурних підрозділів Летичівської селищної ради, членів 

Робочої групи, депутатів селищної ради, старост представників колективів 

установ, організацій, жителів громади, які будуть виконуватись, 

реалізовуватись у 2018 році, який визначено першим етапом Стратегії. 

На першому  етапі в Стратегії передбачалась реалізація завдань та 

заходів, що матимуть значний вплив на подальший розвиток громади, 

посилення її фінансової незалежності та конкурентоздатності, інвестиційної  

спроможності, зокрема:     

 Вивчення стану інфраструктурних обєктів у всіх населених пунктах 

громади та визначення поетапного їх поліпшенні з врахуванням фінансових 

можливостей, пріоритетності для населення громади; 

 Забезпечення ефективності використання  комунального майна; 

 Впорядкування містобудівної документації;  

 Обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням шляхом 

розроблення генеральних планів, планів зонування населених пунктів 

громади та плану об’єднаної територіальної  громади; 

  Популяризація громади для залучення інвестицій;  

 Розробка та коригування цільових галузевих Програм; 

 Визначення об’єктів, що впливають на енергетичну незалежність 

громади та шляхи їх вдосконалення; 

 Вдосконалення методів викладання, виховання, організації дозвілля 

учнів та молоді, зосередження їх на духовно-патріотичній спрямованості, 

громадянській самосвідомості; 

 Стимулювання жителів населених пунктів до участі в   житті громади; 

 Підтримка розвитку домогосподарств та кооперативного руху; 

 Створення умов для залучення інвестицій та розширення діяльності 

місцевого малого бізнесу; 

 



Зважаючи на вище сказане, для забезпечення належного виконання 

першого етапу Стратегії відібрано наступні проекти у розрізі Стратегічних 

напрямів, Операційних цілей та завдань Стратегії. 

 
Стратегічний напрямок 1. Економічний розвиток території 

Операційна ціль 1.1.2       Формування  сприятливого  середовища для залучення 
інвестицій 

Завдання 1.1.2.1. Забезпечення підготовки території громади, об’єктів 
інфраструктури   для залучення вітчизняних та іноземних  інвестицій 

№ 
пп 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерел
о фін-ня 

1 
Розробка та затвердження 
містобудівної документації 
смт. Летичів 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 200 
Згідно 

галузевої 
Програми 

Кошти 
бюджету 

2 Розробка проектів землеустрою 
для створення громадських 
пасовищ 

Вся 
громада 

Земельний 
відділ 

2018 157 157 
Кошти  
бюджету 

3 
Розробка проектів землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж 
населених пунктів 

Вся 
громада 

Земельний 
відділ 

2018 150 150 

Кошти 
бюджету, 
кошти 
інвестора 

4 Проведення нормативної 
грошової оцінки земель 
населених пунктів  

Вся 
громада 

Земельний 
відділ 

2018 130 130 
Кошти 
бюджету 

 всього    637   

Операційна ціль 1.2.3. Розвиток світоглядного, зеленого 
та  спортивного     туризму 

Завдання  1.2.3.3. Збереження  та популяризація культурної спадщини краю,  
підтримка фольклору, відродження художніх промислів 

№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерело 
фін-ня 

1 Капітальний ремонт приміщення  
Комунальної установи  
“Летичівський будинок культури” 
 

Вся 
громада 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національн
остей та 
релігій 

2018 1577,3 1577,3 

Кошти  
бюджету, 
ДФРР 

2 Капітальний ремонт дискотечного 
залу КУ “Летичівський будинок 
культури” та двох приміщень біля 
входу на сцену 

Вся 
громада 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національн
остей та 
релігій 

2018 600 
Очікувано 

600 

Кошти 
бюджету 

 

3 Встановлення інфрачервоних 
приладів опалення 

Вся 
громада 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національн
остей та 
релігій 

2018 180,0 180,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

4 Капітальний ремонт 
Горбасівського  сільського 
будинку культури 

Жителі 
сГорбасів 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національн
остей та 
релігій 

2018 350 
Очікувано  

350 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 



5 Капітальний ремонт 
Сусловецького сільського клубу 

Жителі 
сСуслівці 

Відділ 
культури, 
туризму, 
національн
остей та 
релігій 

2018 350 
Очікувано 

350 

Кошти 
Кошти 

бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти  

6 Капітальний ремонт 
Гречинецького сільського клубу 

Жителі 
сГречинці 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національн
остей та 
релігій 

2018 350 
Очікувано 

350 

Кошти  
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

7 Придбання звукопідсилюючої та 
світлової апаратури для 
проведення дискотек  та вечорів 
відпочинку для молоді 
 

Жителі 
смтЛетичі

в 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національн
остей та 
релігій 

2018 120 120 

Коштти  
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

8 Капітальний ремонт системи 
опалення будинку по наданню 
побутових послуг по вул. 
Присяжнюка Руслана, 54/1 в 
с.Голенищеве Летичівського 
району Хмельницької області 

Жителі 
сГолени

щеве 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національн
остей та 
релігій 

2018 257,4 257,4 

Кошти  
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

 

 Всього     3784,7   

Стратегічний напрямок 2.  
Розвиток інфраструктури та сфери комунальних послуг  

Стратегічна ціль 2.1. Поліпшення об’єктів  інфраструктури для підвищення 
стандартів  життя  населення  

Операційна ціль 2.1.1.  Доступність   та  якість  транспортного сполучення, 
належне водо забезпечення  та   водовідведення  

Завдання 2.1.1.1. Покращення інфраструктури доріг, доступність  пасажирських  
перевезень 

№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерело 
фін-ня 

1 
Капітальний ремонт вул. Максима 
Кривоноса (Войтова) в смт 
Летичів Хмельницької області, 
500 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 1143,6 1146,3 
Кошти 

бюджету 

2 Капітальний ремонт вул. 
Комарова в смт Летичів 
Хмельницької області, 500 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 

2018 1337,0 1350 
Кошти 

бюджету 

3 Капітальний ремонт вул. Івана 
Зубкова в смт Летичів 
Хмельницької області, 450 м  

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 

2018 1400 1400 
Кошти 

бюджету 

4 Капітальний ремонт вул. 
Шевченка в смт Летичів 
Хмельницької області, 200 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 

2018 498,1 504,7 
Кошти 

бюджету 

5 Капітальний ремонт вул. 
Смолінського Леоніда в смт 
Летичів Хмельницької області, 
600 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 

2018 1454,2 1485 
Кошти 

бюджету 

6 Капітальний ремонт тротуару по 
вул.Кармелюка в смт Летичів 
Летичівського району  
Хмельницької області, 598 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 373,3 381,7 
Кошти 

бюджету 



7 Капітальний ремонт тротуару по 
вул. Героїв Крут в смт Летичів 
Хмельницької області, 100 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 

2018 52,5 52,5 
Кошти 

бюджету 

8 
Капітальний ремонт вул. 
Лікарська в смт Летичів 
Хмельницької області, 550 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 

2018 1483,5 1469,7 
Кошти 

бюджету 

9 Капітальний ремонт тротуару по 
вул. І.Франка в смт Летичів 
Хмельницької області, 900 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 

2018 540 540,0 
Кошти 

бюджету 

10 
Капітальний ремонт вул. Василя 
Мазура в смт Летичів 
Хмельницької області, 200 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 369,3 371,5 
Кошти 

бюджету 

11 Капітальний ремонт вул. 
Осліковського до вул. 
Грушевського, смт Летичів, 200 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 480 480 
Кошти 

бюджету 

12 
Капітальний ремонт вул. 
Чикинівська в с.Грушківці 
Летичівського району 
Хмельницької області, 200 м 

село 
Грушківці 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 160 160 
Кошти 

бюджету 

13 
Будівництво тротуару по вул. 
Чорновола (Панасюка) в смт 
Летичів Хмельницької обл., 450 м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського  
порядку 

2018 229,2 229,2 
Кошти 

бюджету 

14 Капітальний ремонт (посилення 
дорожнього покриття) вул. 
Ю.Бурка с.Голенищеве 
Летичівського району, 
Хмельницької області, 373 м 

село 
Голени
щеве 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 868,9 881,9 
Кошти 

бюджету 

15 Капітальний ремонт вул. Зубкова 
від ПК24+87 до вул. Героїв Крут 
(ПК28+03) в смт. Летичів, 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 

2018 831,1 835 
Кошти 

бюджету 

16 Придбання автобусів для 
забезпечення потреб жителів 
громади в пасажирських 
перевезеннях 

Вся 
громада 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 

2018 1500 1500 

Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

 Всього     12720,7   

Завдання 2.1.1.1. Забезпечення всіх жителів громади якісною питною водою та для 

господарських потреб 

№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерело 
фін-ня 

1 Будівництво розвідувально-
експлуатаційної свердловини та 
мережі водопостачання по вул. 
Центральній та вул. Колгоспній в 
с. Гречинці,  Летичівського 
району, Хмельницької області 

село 
Гречинці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 598,2 719,4 

Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

2 Будівництво свердловини для 
господарсько-питного 
водопостачання в с.Іванинці 
Летичівського району 

село 
Іванинці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-

2018 260,0 260 

Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 



Хмельницької області кого порядку кошти 

3 Будівництво експлуатаційно-
розвідувальної свердловини та 
мережі водопостачання в с. 
Сахни, Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Сахни 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 343 398, 

Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

4 Будівництво мережі 
водопостачання по вул. 
Центральній с. Майдан-
Голенищівський, Летичівського  
р-ну, Хмельницької обл., 400м 

село 
Майдан-
Голенищі

вський 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 239,3 426,0 

Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

5 Будівництво свердловини для 
господарсько-питного 
водопостачання в с.Білецьке 
Летичівського району 
Хмельницької області 

село 
Білецьке 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 470 500 

Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

6 Будівництво свердловини для 
господарсько-питного 
водопостачання в по вул. 
Центральній в с.Суслівці 
Летичівського району 
Хмельницької області 

село 
Суслівці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 470 500 

Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

7 Будівництво лінії водопостачання 
до приміщення Летичівського 
територіального центру 
соціального обслуговування, 100м 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 180 180 

Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

8 Реконструкція мережі водо-
постачання по вул. Пушкіна в смт 
Летичів Хмельницької обл., 400м   

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 400 400 

Кошти 
бюджету,п
озабюдже
тні кошти 

9 Реконструкція мережі 
водопостачання по вул. Небесної 
Сотні в смт Летичів Хмельницької 
обл., 400 м   

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 400 400 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

10 Реконструкція мережі водо-
постачання по вул. Галана в смт 
Летичів Хмельницької обл., 200м   

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 200 200 

Кошти 
бюджету,п
озабюдже
тні кошти 

11 Реконструкція мережі 
водопостачання по вул. Гончарна 
в смт Летичів Хмельницької обл., 
100 м   

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 120 120 

Кошти 
бюджету,п
озабюдже
тні кошти 

12 Будівництво водогону в 
с.Терлівка, 400 м село 

Терлівка 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 160 160 

Кошти 
бюджету, 
позабюдж
етні кошти 

13 Ремонт і чистка криниць  
 Вся 

громада 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 100,0 100 
Кошти 

бюджету 

 всього    3940,5   

Завдання  2.1.1.1. Безпечне водовідведення 
№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерел
о фін-ня 

1 Реконструкції очисних споруд смт 
Летичів  Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 

2018 400,0 400,0 
Кошти 

бюджету 
ДФРР 



та громадсь-
кого порядку 

2 Будівництво каналізаційного 
колектора по вул. Кармалюка в 
смт Летичів Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 1493,2 1527,4 

Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

3 Реконструкція каналізаційно-
напірної станції та напірного 
колектора з під’єднанням 
житлового масиву в смт Летичів 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 553,1 2712,5 

Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

  всього    2446,3   

 
Операційна ціль 2.1.2.   Благоустрій населених пунктів 

Завдання 2.1.2.1. Впорядкування системи збору та утилізації побутових відходів 
1 Придбання контейнерів для 

сміття , 300 шт. 
Вся 

громада 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 1200 1200 

Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

 
Завдання 2.1.2.2. Озеленення територій, встановлення вуличного  освітлення та  

облаштування місць  відпочинку  громадян 

№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерело 
фін-ня 

1 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення по вул. 
Жовтневій в с. Ялинівка 
Летичівського району 
Хмельницької області, 1,4 км 

село 
Ялинівка 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 
 

262,7 
 

262,7 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

2 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення села 
Чапля Летичівського району 
Хмельницької області, 3,7 км 

село 
Чапля 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 475,1 483,2 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

3 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення села 
Марківці Летичівського району 
Хмельницької області, 2,5 км  

село 
Марківці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 333,1 339,3 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

4 Будівництво вуличного 
освітлення від КТП 10/0,4 кВ 
№341 в с.Вербка Летичівського 
району Хмельницької обл., 1,4 км 

село 
Вербка 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 154,0 274,9 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

5 Будівництво вуличного 
освітлення від КТП 10/0,4 кВ 
№83, 179, 290, 313 в 
с.Новокостянтинів Летичівського 
району Хмельницької обл., 4,8 км 

село 
Новокостя

нтинів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 250,0 525,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

6 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення по 
вулицях Коцюбинського, 
Комсомольській, провулку 
Коцюбинського, провулку 
Котляревського в смт Летичів  

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 296,0 296 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

7 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення по вул. 
І.Франка в смт Летичів 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 160,0 160,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 



8 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення в 
с.Кудинка Летичівського району 
Хмельницької області 

село 
Кудинка 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 250,0 250,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

9 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення в 
с.Антонівка, Летичівського району 
Хмельницької області  

село 
Антонівка 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 110,0 110,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

10 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення в 
с.Гречинці Летичівського району 
Хмельницької області 

село 
Гречинці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 250,0 250,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

11 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення по вул. 
Горбатюка в смт Летичів 
Хмельницької області   

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 250,0 250,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

 Підключення лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в с.Голенищеве 
Летичівського району 
Хмельницької області 

село 
Голенище

ве 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 100,0 100,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

 Всього     2890,9   

 
Операційна ціль 2.2.2.   Політика енергетичної незалежності та економії ресурсів 

 
Завдання  2.2.2.1. Впровадження перспективних заходів для забезпечення економії 

енергетичних та фінансових ресурсів 
№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерело 
фін-ня 

1 Заміна ліхтарів вуличного 
освітлення на світлодіодні 
світильники 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 150,0 150,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

2 Встановлення альтернативних 
джерел освітлення (ліхтар на 
сонячних батареях) по населених 
пунктах Летичівської ОТГ,           
20 штук 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2018 500,0 500,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

3 Нормативно-правове визначення 
земельної ділянки під посадку 
енергетичної верби, технологічна 
підготовка грунту 

Вся 
громада 

Заступники 
голови 

2018-
2021 

50,0 1200,0 

Кошти 
бюджету, 

позабюдже
тні кошти 

 Всього     700   

 

Стратегічний напрямок 3. Розвиток людського ресурсу громади 

 
Операційна ціль 3.1.1.  Надання якісних освітніх послуг  

Завдання  3.1.1.1. Створення системи підвищення ефективності надання освітніх 
послуг, розвитку дошкільної та   позашкільної освіти 

№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерело 
фін-ня 

1 Придбання лінії гарячого 
харчування в Летичівський НВК 

Учні, 
працівники 
ЗОШ №2 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
2018 100 

 
100 

Кошти 
бюджету  



№2-гімназія 

2 Реконструкція Летичівського 
НВК№2-гімназія (утеплення стін, 
горища) 

Учні, 
працівники 
ЗОШ №2 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

2017-
2019 

5000 
 

11717 

Кошти 
бюджету – 

1000, 
ДФРР- 4000 

3 Поточний ремонт пральної 
кімнати в Летичівському ДНЗ  №4 
«Дзвіночок» (ремонт покриття 
підлоги, стін та сантехніки) 

Діти, 
працівники 

ДНЗ №4 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 2015 40 40 

Кошти 
бюджету 

4 Поточний ремонт стін 
сантехнічних кімнат в 
Летичівському ДНЗ №1 
«Калинонька» (встановлення 
сантехніки та комунікацій) 

Діти, 
працівники 

ДНЗ №1 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 2018 
 

30 
 

30 

Кошти 
бюджету 

5 Реконструкція Летичівського ДНЗ 
№1 «Калинонька» (Утеплення 
стін, горища та інше) 

Діти, 
працівники 

ДНЗ №1 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

2018-
2019 

2500 
Очікув. 
5000 

Кошти 
бюджету 

6 Капітальний ремонт Летичівського 
Центру творчості дітей та юнацтва 
(капітальний ремонт , грунтовка, 
покраска , підлога) 

смт 
Летичів 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 2018 
 

900 
Очікув. 

900 

Кошти 
бюджету 

7 Реконструкція  Голенищівської 
Загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (утеплення стін та 
покрівлі) по вул. Присяжнюка 
Руслана, 63, с. Голенищеве  
Летичівського району 
Хмельницької області  

Учні, 
працівник
и 
Голенищі
вської 
ЗОШ 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
2018-
2019 

2702,7 2760,4 
Кошти 

бюджету, 
ДФРР 

8 Заміна ламп розжарювання на 
енергозберігаючі, заміна 
електропроводки в  ЗОШ та ДНЗ 

Вся 
громада 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

2018-
2019 

50 
 

100 

Кошти 
бюджету 

9 Реконструкція навчальних 
корпусів №2 та №3 Летичівського 
НВК №1 (реконструкція 
навчальних корпусів та огорожа) 

Учні, 
працівни
ки ЗОШ 
№1 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
2018-

2020рр 
4000 

Очікув. 
11000 

Кошти 
ДФРР, 

співфіна
нсування 

10 Заміна теплотраси в 
Летичівському НВК №3 ЗОШ І-ІІІ 
ст. (заміна труб 110м/п) або 
придбання модульної котельні 

Учні, 
працівни
ки ЗОШ 
№3 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 2018 р. 250 
Очікув.  

250 

Кошти 
бюджету 

11 Встановлення елементів ігрового 
майданчика в Летичівському НВК 
№3 ЗОШ І-ІІІ ст. 

Учні, 
працівники 
ЗОШ №3 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
2018 65 65 

Кошти 
бюджету 

12 Реконструкція  Голенищівської 
Загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (заміна даху) по вул. 
Присяжнюка Руслана, 63, с. 
Голенищеве  Летичівського 
району Хмельницької області 

Учні, 
працівники 
Голенищівс
ької ЗОШ 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
2018 1979,7 1979,7 

Кошти 
бюджету, 

ДФРР 

13 Поточний ремонт покриття 
підлоги у головному корпусі 1 
поверх ліве крило Летичівського 
НВК №1 ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей, 140м

2
 

Учні, 
працівни
ки ЗОШ 

№1 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 2018 100 
100 

 

Кошти 
бюджету, 

ДФРР 

14 Поточний ремонт покриття підлоги 
у головному корпусі 3 поверх 
праве крило Летичівського НВК 
№1 ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей, 155м

2
 

Учні, 
працівни
ки ЗОШ 

№1 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 2018 110 
110 

 

Кошти 
бюджету, 

ДФРР 

15 Поточний ремонт покриття 
підлоги у головному корпусі 2 
поверх (фойє) ліве крило та 
половина  правого  крила в 
Летичівському НВК №2 ЗОШ І-ІІІ 
ст.-гімназія ,  285м

2
 

Учні, 
працівни
ки ЗОШ 

№2 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 
2018 200 

200 
 

Кошти 
бюджету, 

ДФРР 

 Всього    18027,4   



 
Операційна ціль 3.2.1.  Ефективне медичне обслуговування та збільшення періоду 

активного способу життя громадян 
Завдання 3.2.1.1. Повноцінна медична допомога, збереження і покращення здоров'я 

населення 
№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерело 
фін-ня 

1 
Поточний ремонт ФП с.Копитинці 

село 
Копитин
ці 

ЦПМСД 
2018 32 32 

Кошти 
бюджету 

2 Поточний ремонт ФП с.Чапля 
село 
Чапля 

ЦПМСД 
2018 35 35 

Кошти 
бюджету 

3 Поточний ремонт ФП с.Юрченки 
село 
Юрченки 

ЦПМСД 2018 50 50 
Кошти 

бюджету 

4 Поточний ремонт ФП с.Ялинівка 
село 
Ялинівка 

ЦПМСД 2018 30 30 
Кошти 

бюджету 

5 

6 Будівництво АЗПСМ с. 
Новокостянттинів 

село 
Новокос
тянтинів 

ЦПМСД 
2018-
2019 

6300 6300 

Держ. 
бюджет, 
15% спів 
фінансув 

7 Доукомплектація  медичним 
обладнанням згідно табеля 
оснащення ФАПів 
 

Вся 
громада 

 
ЦПМСД  

2018 
0 300,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

8 Забезпечення хворих 
гемодіалізом 

Вся 
громада 

ЦПМСД 
2018 62,0 62,0 

Кошти 
бюджету 

9 Капітальний ремонт відділення 
екстренної медичної допомоги 
Летичівської центральної 
районної лікарні 

Вся 
громада 

Летичівська 
ЦРЛ 

2018 987,6 987,6 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

10 
Поточний ремонт приміщення 
хірургії Летичівської ЦРЛ, 
смтЛетичів 

Вся 
громада 

Летичівська 
ЦРЛ 

2018 822,2 822,2 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

 Всього     8318,8   

Завдання 3.2.1.2.  Промоція здорового способу життя та якісного відпочинку 
№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерело 
фін-ня 

1 Капітальний ремонт системи 
опалення будівлі Летичівської 
ДЮСШ по вул. І.Франка, 37/1, смт 
Летичів, Летичівського району 
Хмельницької області 

2018 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2018 116,4 148,5 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

2 Реконструкція частини 
допоміжного приміщення під 
теплогенераторну Летичівської 
ДЮСШ по вул. І.Франка, 37/1, смт 
Летичів, Летичівського району 
Хмельницької області 

2018 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2018 270,0 296,8 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

3 Капітальний ремонт душових 
кімнат Летичівської ДЮСШ по 
вул. І.Франка, 37/1, смт Летичів, 
Летичівського району 
Хмельницької області 

2018 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2018 150 
Очікув. 

150 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

4 Капітальний ремонт  підлоги 
спортивного залу Летичівського 
НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-
ліцей» 

2018 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2018 300 
Очікув. 

300 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 



5 Капітальний ремонт підлоги 
спортивного залу Летичівського 
НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія» 

2018 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2018 
250 

 
Очікув. 

250 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

6 
Капітальний ремонт підлоги 
спортивного залу в Летичівському 
НВК №3 ЗОШ І-ІІІ ст. 

2018 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2018 250 
Очікув. 

250 

Кошти 
бюджету, 
позабюд 
жетні 
кошти 

7 Будівництво спортивного 
майданчика на території стадіону 
«Колос» по вул. І.Франка, смт 
Летичів Хмельницької області 

2018 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2018 1500 
Очікув.1

500 

Кошти 
бюджету, 
позабюд. 
кошти 

8 Посилення освітлення стадіону 
«Колос» в смт Летичів 

2018 
Відділ освіти, 

молоді та 
спорту 

 
2018 

50 50 
Кошти 

бюджету 

9 
Реконструкція майданчика із 
штучним покриттям Летичівського 
НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-
ліцей» 

2018 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2018 750 750 

Кошти 
бюджету 
та 
позабюд
жетні 
кошти 

 Всього    3636,4   

 
Операційна ціль 3.2.2 Належний соціальний захист громадян та сімей,  

що потребують державної підтримки 
Завдання  3.2.2.2. Удосконалення та розширення існуючих форм соціального 

обслуговування населення 
№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерел
о фін-ня 

1 Придбання тренажерів в 
Летичівський територіальний 
центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  

Вся 
громада 

Тер центр 
соціального 
обслуговува

ння  

2018 102,2 102,2 
Спец 
кошти  

бюджету 

2 Поточний ремонт кімнати для 
облаштування майстерні з 
ремонту взуття 

Вся 
громада 

Тер центр 
соціального 
обслуговува

ння  

2018 50 50 
Кошти  

бюджету 

 Всього    152,2   

 
Операційна ціль 3.2.3. Безпека  проживання  та  захист  громадян 

 
Завдання  3.2.3.2. Цивільний захист населення 

№
п
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2018 рік всього Джерел
о фін-ня 

1 Проведення поточних ремонтів 
10 захисних споруд цивільного 
захисту населення, які 
перебувають у комунальній 
власності громади 

Вся 
громада 

Керівники 
установ 
освіти та 
культури, 
власників 

споруд 

2018-
2019 

250,0 500,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

2 
Обладнання в смт.Летичів  місця 
організованого відпочинку 
населення на воді 

смтЛети
чів 

Виконком 
селищної 

ради 
2018 1000,0 1000,0 

Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти  

 Всього    1250   

 

 



Для впровадження проектів Стратегії  в Плані реалізації  

передбачено шляхи та джерела фінансового забезпечення: 

 Розроблення, коригування діючих галузевих цільових програм з 

деталізацією шляхів  виконання конкретних завдань та заходів Стратегії та 

необхідними  обсягами і  джерелами їх фінансування; 

 Участь в державних та регіональних Програмах з відповідними 

галузевими напрямами та сферами   діяльності; 

 Залучення на фінансування проектів та заходів Стратегії коштів 

субвенції об’єднаним територіальним громадам  на розвиток 

інфраструктури ОТГ; 

 Залучення на фінансування проектів та заходів Стратегії коштів 

Державного фонду регіонального розвитку; 

 Залучення на фінансування проектів та заходів Стратегії  коштів 

програм, фондів та  проектів  міжнародної технічної допомоги; 

 Залучення на фінансування проектів та заходів Стратегії коштів 

благочинних фондів та організацій, суб‘єктів  місцевого розвитку різних 

організаційно-правових форм; 

 Залучення на фінансування проектів та заходів Стратегії  спів 

фінансування від мешканців громади де це передбачено умовами проекту 

та на добровільних умовах. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


