
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Сорок сьомої сесії 
 

28.02.2018 р.                                     Летичів                                            № 44 
 

 

Про затвердження Стратегії розвитку              

Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2022 роки 

 

        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, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити Стратегію розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2022 роки (додається).  

2. Виконавчому комітету селищної ради звітувати про реалізацію 

Стратегії  розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2022 роки щорічно за підсумками минулого  року у першому кварталі 

поточного року на сесії селищної ради.  
3.  Начальникам структурних підрозділів  селищної ради  при 

розробленні щорічної  Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку,  цільових галузевих програм, керуватися положеннями 

затвердженої Стратегії, а також враховувати заходи (проекти) його 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 
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1.1.1. Історична довідка, історико-культурна спадщина 

1.1.2. Місцезнаходження, найближчі території 

1.1.3.Відстань до важливих міст, кордонів 

1.1.4. Клімат, рельєф 

1.1.5. Представлення в мережі Інтернет. Контакти 
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1.2.5. Анкетування жителів  громади 
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1.3.2.6 Заклади та установи соціального забезпечення 

1.3.2.7. Стан опалення закладів соціальної сфери  
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1.4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

1.4.1 Розвиток промисловості, підприємництва 

1.4.2 Розвиток сільського господарства 

1.5. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОЛОГІЯ 

1.5.1 Природні ресурси та рекреаційний потенціал 

1.5.2. Земельні ресурси 

1.6. УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ 

1.6.1. Місцевий бюджет 

1.6.2. Партнери з розвитку громади  

РОЗДІЛ 2. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ ЛЕТИЧІВСЬКОЇ 

ГРОМАДИ 

2.1. МІСІЯ  І  СТРАТЕГІЧНЕ  БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

2.2. РЕЗУЛЬТАТИ SWOТ – АНАЛІЗУ   ГРОМАДИ 

2.3. SWOТ – МАТРИЦЯ  ГРОМАДИ 

2.4. ПОРІВНЯЛЬНІ  ПЕРЕВАГИ, ВИКЛИКИ І РИЗИКИ  ГРОМАДИ 

РОЗДІЛ 3.  НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

3.1. НАПРЯМИ   СТРАТЕГІЇ  ТА ЇХ  СТРУКТУРА 

3.2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ  СТРАТЕГІЇ ЗА 

НАПРЯМАМИ 

3.2.1. Напрямок Економічний розвиток території 

3.2.2. Напрямок  Розвиток інфраструктури  та сфери комунальних послуг 

3.2.3. Напрямок Розвиток людського ресурсу громади  

3.2.4. Узгодженість цілей Стратегії громади і Стратегії розвитку  Хмельницької області  



РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ 

4.1. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ  СТРАТЕГІЇ 

4.1.1. Етапи  реалізації Стратегії 

4.1.2. Шляхи реалізації та фінансове забезпечення  

4.1.3. Моніторинг і оцінка виконання Стратегії 

4.1.4. Основні принципи реалізації Стратегії 

ВИСНОВКИ 

  



 
 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ  ДО ГРОМАДИ 

 

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ! 

Летичівська  селищна об’єднана територіальна громада була утворена 13 
серпня 2015 року в рамках адміністративно-територіальної реформи країни. 
Об’єднавши території, громада успадкувала  різноманітні  проблеми та 
труднощі, які ми повсякденно намагаємось подолати, і деякі позитивні 
зрушення в цьому напрямку є. Але, на сьогодні,  ми повинні не просто жити з 
дня в день, вирішуючи поточні проблеми, але й мати чіткий план розвитку і 
рухатися за ним.  Для того, щоб намітити шляхи нашої діяльності на 
перспективу, врахувавши при цьому інтереси всіх сіл та селища, які входять 
до складу території громади, розроблено  Стратегію розвитку Летичівської 
селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки, в якій  
визначено ключові стратегічні напрямки подальшого розвитку нашого краю.  

Стратегію було розроблено, підготовлено, обговорено та схвалено 

спеціально створеною Робочою групою, в яку увійшли представники влади, 

бізнесу та громадськості. Щоб максимально залучити до процесу 

стратегічного планування громаду, а також дізнатися, яким бачать свої села у 

майбутньому їхні мешканці, проводилось опитування мешканців у вигляді 

анкетування. Результати опитування стали важливим елементом 

стратегічного плану, підґрунтям для створення його основних складових: 

місії, бачення, напрямків розвитку. Також, після схвалення Робочою групою,  

проект Стратегії було розміщено на офіційному сайті Летичівської селищної 

ради для обговорення та одержання зауважень і пропозицій від всіх верств 

населення громади, врахування всебічного бачення розвитку нашої території.  

   Стратегія розвитку громади є живим документом, до якого в процесі 

виконання, при потребі, будуть вноситися зміни, щоб максимально 

скористатися усіма можливостями розвитку і забезпечити мінімізацію 

ризиків. Заходи, які намічаються Стратегією, будуть щорічно переглядатись 

та коригуватись у відповідності до реалій, враховуватимуться  під час 

розробки щорічних Програм соціально-економічного розвитку громади.  

Виконання завдань, які заплановані в Стратегічному плані розвитку, 

вимагає титанічних зусиль та організаційних здібностей, значної мобілізації 

бюджетних коштів та залучення ресурсів з інших джерел. Виконком 

селищної ради бере на себе зобов'язання забезпечити виконання намічених 

завдань для досягнення поставленої Стратегією Мети та Бачення 

майбутнього громади. Але повне виконання завдань та заходів Стратегії 

можливе, якщо всі, або якомога більше членів територіальної громади 

підключаться до їх реалізації, будуть сприяти у виконанні наміченого. В 

такому разі даний Стратегічний план принесе реальну користь нашій громаді 

в теперішньому і майбутньому. 

   Бажаю всім наполегливості в зміцненні громади і наснаги в її 

соціально-економічному розвитку.  Запрошую до співпраці всіх громадян, не 

байдужих до майбутнього громади! 



   Селищний голова         Ігор Іванович Тисячний 

 

ВСТУП 

Мета та підстави розроблення Стратегії  розвитку Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на період до 2022 року 

 

Стратегія розвитку Летичівської територіальної громади на період до 
2022 року розроблена на підставі Законів України Про місцеве 
самоврядування в Україні, Про стимулювання розвитку регіонів, Про засади 
державної регіональної політики, з урахуванням Стратегії регіонального 
розвитку Хмельницької області до 2020 року та Державної стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. №385 та 
відповідно до Порядку розроблення, проведення моніторингу та оцінки 
реалізації регіональних стратегій розвитку, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. №1186. 

Необхідність розроблення Стратегії розвитку Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на період до 2022 року (далі – 

Стратегія) викликана: 

 зміною зовнішніх та внутрішніх умов, у яких відбувається розвиток 

громади, області та країни в цілому; 

  зміною підходів щодо управління територіальним розвитком, що 

передбачають посилення ролі громад у власному стратегічному плануванні 

та власному розвитку, базованому на ефективному використанні ресурсів, 

посиленні територіальної згуртованості та розвитку людського капіталу; 

доцільністю підготовки стратегічного документа, розробленого за 

європейськими стандартами; 

необхідністю визначення напрямів розвитку ОТГ Летичівської 

селищної ради з урахуванням реформи децентралізації системи державного 

управління. 

Відповідно до нових підходів стратегічного планування, ця Стратегія 
розроблена на основі чинного законодавства, з урахуванням кращої 
європейської практики та спрямована на виявлення і здійснення змін у 

розвитку об’єднаної територіальної громади, забезпечення її привабливості 
для вкладення інвестиційних коштів із всіх можливих джерел. Мета та 

завдання цього – досягнення стабільного зростання якості та безпеки життя 
населення громади, на основі збалансованого та узгодженого розвитку 

місцевої економіки, ефективному використанні та ощадливому ставленні до 
природного потенціалу, збереженні довкілля, а також з урахуванням 

стратегічних інтересів держави. 

Стратегія розвитку Летичівської селищної ради на 2018-2022 роки 

концентрується на ключових, найперспективніших напрямках, які були 

виявлені на основі аналізу потенціалу, сильних та слабких сторін громади, 

можливих сценаріїв розвитку держави й зовнішнього світу. 

Стратегія містить ідеї та принципи, які дають орієнтири для бізнесу, 

потенційних інвесторів, влади та населення району, допомагаючи приймати 



оперативні рішення з урахуванням бачення перспективи. Вона не відміняє і 

не замінює інші види програм та галузевих стратегій, які можуть і повинні 

розроблятися. Стратегія визначає розвиток лише в найважливіших, 

пріоритетних галузях та сферах діяльності, при цьому залишаючи не менш 

важливим компонентом виконання необхідної організаційно-розпорядчої 

діяльності. 

Щоб досягти сталого розвитку, необхідно постійно шукати і 

зміцнювати переваги своєї території, визначати що гальмує просування до 

цілі та як усунути перешкоди.  

Під час розробки Стратегії найбільші труднощі виникали із вибором 

стратегічних пріоритетів, оскільки немає можливості зробити всі напрямки 

пріоритетними і задовольнити всі потреби та інтереси. Необхідно 

наголосити, що відсутність певних сфер діяльності у стратегічних 

пріоритетах не означає їх “закриття” чи зменшення інтенсивності роботи в 

даному напрямку. Навпаки, передбачається, що окремі стратегічні напрямки 

будуть розвинуті і позитивно вплинуть на розвиток інших сфер діяльності, 

які не визначені в Стратегії як пріоритетні. 

Для виконавців Стратегії, при плануванні діяльності на території 

громади на перспективу, завжди необхідно посилатись на дану Стратегію, 

розуміти і узгоджувати цілі своєї сфери діяльності з цілями розвитку, що 

задекларовані в Стратегії. Реалізовуючи дану Стратегію, усі виконавці мають 

право коригувати визначені операційні цілі, доповнювати і змінювати 

завдання та заходи, прийняті в Стратегії, в такий спосіб, щоб оптимально 

досягти визначених стратегічних цілей. 

Для одержання очікуваних позитивних результатів від реалізації 

Стратегії усі проекти та галузеві Програми, які будуть надалі розроблятись та  

затверджуватись для реалізації,  потрібно готувати на високому 

професійному рівні, оскільки від них в значній мірі залежить виконання 

Стратегії в цілому та досягнення намічених результатів При цьому бажаною 

є участь місцевих жителів в проектах, яка спонукатиме до активізації 

місцевих ініціатив, залучення населення до життя громади. 

Для досягнення запланованих цілей  Стратегії  потрібна повноцінна 

мобілізація фінансового, ресурсного, людського потенціалу, що в кінцевому 

результаті  принесе користь кожному жителю Летичівської об’єднаної 

територіальної громади. 

Слова вдячності всім розробникам цього документу та найбільш 

активним і небайдужим жителям нашої громади. Спільними зусиллями ми 

можемо змінити наше майбутнє на краще! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 1.  СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ  ЛЕТИЧІВСЬКОЇ  ГРОМАДИ 
 

1.1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ  
 

1.1.1.  Історична довідка, історико-культурна спадщина 

За історичними даними Летичів – одне з найдавніших поселень 

Поділля. У ХІІ-ХІІІ ст. територія сучасного Летичева входила до складу 

Болохівської землі. Є всі підстави вважати, що містечко Летичів не 

змінювало назви з часів давньоруської держави. 

 
 

Датою заснування Летичева прийнято вважати 1210 рік. Перші писемні 

згадки про Летичів датують 1265 роком, коли землі краю були розорені 

монголо-татарами. Литовські феодали, які захопили край у 1362 році 

збудували у Летичеві фортецю, яка з 1411 року згадується в різних 

документах. З 1429 року Летичів віднесено до категорії міст.  

Після загарбання Західного Поділля шляхетською Польщею, у 1434 

році Летичів стає повітовим центром Подільського воєводства, а у 1466 році 

королівським урядом  йому  було надано магдебурзьке право. У 1579 році Ян 

Потоцький почав перебудову замку у кам’яну фортецю. Річка Вовк залила 

рів навколо замку, що зробило його однією з найміцніших фортець Поділля. 

Після возз’єднання земель 

Поділля з лівобережною Україною, в 

складі Російської держави, з травня 

1795 року Летичів стає повітовим 

містом Подільського намісництва, а з 

грудня 1796 року – Подільської 

губернії, тоді ж було затверджено 

герб Летичева.    



9 

  Наприкінці ХІХ ст. в Летичеві проживало 8731 чоловік, налічувалось 

641 будинок, 80 лавок, 14 постоялих будинків. За даними статистики, в 1905 

році промисловість Летичева складалася з 15 підприємств. 

За реформою 1922-1925 Летичів стає районним центром. У 1923 році у 

сучасних межах Летичівського району було створено Летичівський і 

Меджибізький райони. У 1926 році в Летичеві працювали два млини, 

тютюнова і гільзові фабрики, цегельний і пиво-медовий завод, кар’єр з 

добування вапняку та інші підприємства. Протягом 30-40-х років ХХ століття 

тут  значно зросло виробництво промислової продукції, -  у 1940 році воно 

збільшилося порівняно з 1913 роком більш ніж у 40 разів. 

У 1959 році до Летичівського району було приєднано Деражнянський, 

Старосинявський та Меджибізький райони, а у 1967 році Летичів знову став  

окремим районом. 

 
1.1.2 Місцезнаходження, найближчі території  

 

Рішення про утворення Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади було прийнято Хмельницькою обласною радою 13 

серпня 2015 року за №18-33/2015. 

 

Територія Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної 

громади згідно з адміністративно-

територіальним устроєм України 

входить до складу Летичівського 

району Хмельницької області, є 

нерозривною,  і її межі визначаються 

по зовнішніх межах юрисдикції рад 

територіальних громад, що 

об’єдналися. 

 Адміністративний центр 

громади знаходиться в смтЛетичів. 

До складу Летичівської громади 

входить 45 населених пунктів, в тому 

числі: селище міського типу Летичів 

та 44 села (Таблиця 1.2.1.).  

Зона доступності населених 

пунктів громади до потенційного 

адміністративного центру 

визначається на відстані не більш як 

20 кілометрів дорогами з твердим 

покриттям. Проте, існують окремі 

села, розміщення яких по 

відношенню до адміністративного 

центру Летичівської громади 

переважає  зону  доступності до 20 

км:  Голенищеве (21 км), Майдан, 

Нова Гута (25 км), Майдан-

Голенищівський (24 км), 

Прилужне (23 км), Рожни (21 км). 
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Таблиця 1.2.1. 

Відомості про населені пункти Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної громади станом на 1 січня 2017 року 

№ Назва населених пунктів 
селищної ради 

Кількість 

постійного 

населення 

Кількість 

наявного 

населення 

Відстань до 

центру 

громади 
1 смт Летичів 10399 10449 - 
2 с. Голенищеве 559 487 21 
3 с. Буцні 128 93 19 
4 с. Майдан 31 24 25 
5 с. Майдан-Голенищівський 180 152 24 
6 с. Нова Гута 10 7 25 
7 с. Прилужне 140 104 23 
8 с. Горбасів 337 290 9 
9 с. Марківці 156 111 11 
10 с.Гречинці 529 425 16 
11 с. Івонинці 204 182 14 
12 с. Михунки 40 35 16 
13 с. Грушківці 568 504 11 
14 с. Бохни 468 409 8 
15 с. Козачки 443 437 13 
16 с. Анютине 10 7 15 
17 с. Варенка 109 97 11 
18 с. Кудинка 193 156 15 
19 с. Рожни 158 121 21 
20 с. Свічна 25 22 20 
21 с. Майдан-Вербецький 221 225 14 
22 с. Білецьке 120 133 14 
23 с. Рудня 279 328 7 
24 с. Подільське 148 170 7 
25 с. Ревуха 38 45 9 
26 с. Терлівка 264 296 7 
27 с. Сахни 169 118 17 
28 с. Лозни 61 50 19 
29 с. Майдан-Сахнівський 17 11 19 
30 с. Снітівка 262 198 12 
31 с. Малаківщина 63 35 14 
32 с. Російська Буда 16 12 16 
33 с. Суслівці 590 579 5 
34 с. Антонівка 86 67 11 
35 с. Копитинці 269 250 9 
36 с. Новоконстянтинів 496 446 14 
37 с. Попівці 248 233 9 
38 с. Чапля 198 122 13 
39 с. Юрченки 225 165 17 
40 с. Ялинівка 204 204 12 
41 с. Вербка 605 605 10 
42 с. Лісо-Березівка 97 97 14 
43 с.Москалівка 42 42 15 
44 с. Новомиколаївка 3 3 16 
45 с. Розсохувата 39 39 14 

Всього 19447 18585 - 

  Джерело: селищна рада 

Летичівська селищна рада межує зі сходу – з Літинським районом 

Вінницької області, з півдня – з Деражнянським районом, із заходу – з 
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Меджибізькою селищною радою об’єднаної територіальної громади, з 

півночі – з Старосинявським районом.  

Селищна рада розташована у східній частині Хмельницької області на 

Волино-Подільській височині в лісостеповій агрокліматичній зоні. Територія 

громади становить 63197 га (або 631,97 кв.км), що складає 66,4% від 

території Летичівського району або 3,06% від території області.  

Таблиця 1.2.2. 

Порівняння Летичівської селищної   ради з територією району та області  

(станом на 01.01.2017 року) 

 Площа 

(км
2
) 

Площа у % 

до загальної 

площі 

області 

Постійне 

населення, 

осіб 

Населення у % 

до загального 

населення 

області 

Щільність 

населення 

(осіб/км
2
) 

Летичівська селищна 

рада 

631,97 3,06 19447 

 

1,45 31 

Довідково: 

Летичівський 

район 

951,36 66,43 27919 2,16 29 

Хмельницька 

область 

20645 100 1282105 100 62 

Джерело: статистичні дані 

Щільність населення по Летичівській громаді на початок 2017 року 

складала 31 особу на кв. км, що на 2 особи або на 6,9% більше порівняно з 

показниками по району та вдвічі менше ніж по Хмельницькій області (див. 

Таблицю 1.2.2.). 

1.1.3 Відстань до важливих міст, кордонів 

Центр громади - смт Летичів, розташований на відстані 51 км від 

обласного центру - міста Хмельницького. Летичівська селищна рада займає 

вигідне географічне розташування. Через її територію проходить 

автомагістраль Львів - Кіровоград – Знам´янка, що має важливе значення для  

розвитку громади. Також вона має серединне розташування неподалік двох 

обласних центрів – міст Хмельницький та Вінниця.  

На її території відсутнє залізничне сполучення. Найближчі залізничні 

станції – Комарівці – 22 км, Деражня – 33 км.  

Відстань до найближчого аеропорту – 83,3 км (Вінниця, Гавришівка). 

1.1.4 Клімат, рельєф 

 Територія Летичівської селищної ради належить до зони Подільського 

лісостепу. Поверхня в основному становить полого хвилясту лесову рівнину, 

розчленовану долинами річок, балками та ярами. Головними багатствами 

селищної ради є земельні, лісові, водні, мінеральні та рекреаційні ресурси. 

Серед ґрунтів найчастіше зустрічаються: чорноземи глибокі, опідзолені, мало 

гумусні, сірі та світло-сірі, а також у невеликій кількості дерново-підзолисті, 

торфові та лучно-болотні. 

 Основну частину території громади становлять землі 

сільськогосподарського призначення – 43866,8 га. Ліси та інші лісо вкриті 
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(заліснені) землі громади займають площу 14195,6 га. Водойми займають 

майже 2622,6 га.  Через територію  протікає річка  Південний Буг з 

притоками  Вовк, Згар.  

 Гідрографічна сітка представлена річками, ставками та технічними 

водоймами: Щедрівське та Новокостянтинівське водосховища. 

Лісові ресурси  мають, переважно, ґрунтозахисне значення, а також 

сприяють розвитку деревообробної промисловості.  

 У цілому природні умови території громади сприятливі для життя і 

господарської діяльності населення, громада має значний рекреаційний 

потенціал, який при вкладанні коштів у розвиток інфраструктури та 

покращення екології може бути використаний для розвитку туризму як 

внутрішнього, так і міжнародного. 

1.1.5 Представлення в мережі Інтернет. Контакти 

Ідентифікаційні дані Летичівської селищної ради: 

Код ЄДРПОУ: 04404548 

КОАТУУ: 6823055100 

Адреса: Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Соборна, 16  

Поштовий індекс: 31500 

Контактні телефони: (03857) 9-14-50; 2-01-29  

E-Mail адреса:   letychivrada@ukr.net ;  офіційний сайт  http://letychiv.km.ua/  

Час роботи: пн-чт.: 8:00 – 17:15, пт.: 8:00 – 16:00, сб. нд. – вихідний. 

1.2. НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 
 

1.2.1 Демографічні характеристики населення 

На 1 січня 2017 року загальна чисельність наявного населення 

Летичівського району становила 27762 осіб, постійного – 27919 осіб, в тому 

числі на території Летичівської селищної ради  наявне населення складає – 

18585, постійне – 19447 осіб,  або питома вага населення громади в 

показниках району становить відповідно 66,9% та 69,7%. При цьому, площа 

території громади від території району склала 66,4%. 
  Протягом 2013-2017 років спостерігається тенденція до зменшення як 

чисельності населення в цілому по Летичівського району, так і по населених 

пунктах,  об’єднаних в Летичівську територіальну громаду (Таблиця 2.1.1.). 

Основною причиною цього є перевищення смертності населення над його 

народжуваністю.  

 Як показують дані, наведені в таблиці, темпи скорочення населення в 

2014, 2015, 2016 роках зменшились, в тому числі за рахунок прибуття в 

громаду внутрішньо переміщених осіб. 

 

 

 

 

http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35197
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=16692
mailto:letychivrada@ukr.net?subject=
http://letychiv.km.ua/
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Таблиця 2.1.1.   

Чисельність постійного населення  Летичівської селищної ради, осіб  

  2013 2014 2015 2016 2017 

1. Всього чисельність постійного 

населення, осіб, в т.ч.: 
20086 19992 19908 19888 19447 

1.1  чоловіки 9113 9136 9139 9127 8989 

1.2  жінки 10973 10856 10769 10761 10458 

2 Діти дошкільного віку 941 1010 1109 1249 1180 

3 Діти шкільного віку 2213 2253 1968 2002 1961 

4 Населення працездатного віку 10402 10278 10451 10223 10127 

5 Чисельність пенсіонерів (всіх 

вікових категорій) 
6530 6451 6380 6414 6179 

6 Чисельність пенсіонерів на 100 

осіб працездатного віку, осіб 
63 63 61 63 61 

7 Чисельність пенсіонерів на 

1000 жителів 
325 323 320 323 318 

Джерело: селищна   рада 

Найбільшу питому вагу традиційно складає населення працездатного 

віку (52%). Кількість пенсіонерів протягом 2013-2016 років в основному 

зменшувалась, але їх співвідношення до осіб працездатного віку та до 

загальної чисельності населення залишалось практично на одному рівні. 

Проте, у зв’язку із значним зменшенням чисельності населення  протягом 

2016 року (загальна - на 441 особу, в т.ч. пенсіонерів – на 235 осіб),  кількість 

пенсіонерів на 1000 жителів населення зменшилось на 5,  на 100 осіб 

працездатного віку - відповідно  на 2. 
         Рисунок 2.1.1. 

Діаграма розподілу населення за статтю (питома вага в %) 

 

 
Джерело: селищна   рада 

Статевий склад населення характеризується перевагою чисельності 

жінок над чоловіками. На початок 2017 року на кожну тисячу жінок 
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припадало 860 чоловіків. При цьому з віком диспропорція поглиблюється 

(див. діаграму - Рисунок 2.1.1.).  

Таблиця 2.1.2. 

Розподіл постійного населення за віковими групами станом на 01.01.2017 року 

Показник 

По Летичівському 

району 

По Летичівській 

селищній раді 
Різниця в 

питомій вазі між 

селищною радою 

і районом  (+; -) 
Кількість 

осіб 

Питома 

вага в % 

Кількість 

осіб 

Питома 

вага в % 

Всього, 

в т.ч. у віці: 
27919 100 19447 100 

0 

0-14 років 4291 15,4 2696 13,9 -1,5 

15-64 років 17634 63,1 12714 65,4 +2,3 

65 років і більше 5994 21,5 4037 20,7 -0,8 

Джерело: селищна   рада 

 Як показують дані Таблиці 2.1.2., позитивною тенденцією є те, що  

кількість фізично активного  населення громади значна (65,4%), і  разом із 

дітьми до 14 років складає 79,3%,  вона  також  вища,  ніж в цілому по 

Летичівському району, що свідчить про те, що потенціал населення громади 

може забезпечити робочою силою новостворені підприємства. 

В числі населення громади знаходяться особи, які потребують 

соціальної підтримки. Так, станом на 01.11.2017 року в банку даних сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах перебуває 98 сімей, у яких 

виховується 219 дітей. На сьогодні 32 сім’ї, які знаходяться в складних 

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

батьківського піклування знаходяться під соціальним супроводом.  

Таблиця 2.1.3. 

Показники  чисельності окремих категорій населення, що потребують  

соціального захисту станом на 01.11.2017 року 

№ 

п/п Показник  

Чисельність 

по громаді 

 

Відсоток до загальної 

чисельності постійного  

населення 

1. Середньорічна чисельність наявного 

населення, осіб 
19447 100 

2 Багатодітні сім’ї 190 х 

3 Діти багатодітних сімей 573 2,9 

4 Діти інваліди 78 0,4 

5 Діти сироти та позбавлені 

батьківського піклування 
47 0,2 

6 Одинокі матері 208 1,1 

      Джерело: селищна   рада 

За даними, наведеними в Таблиці 2.1.3. в багатодітних сім’ях 

виховується 573 дитини. Діти сироти та позбавлені батьківського піклування 

становлять 0,2%, що є незначною часткою в загальній чисельності населення. 

Діти  інваліди складають 0,4%, одинокі матері – 1,1%. Всі вони знаходяться 
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під соціальним супроводом відповідних служб. А також одержують державні 

виплати та пенсійне забезпечення відповідно до чинного законодавства. 

 На території громади проживають переселенці  із зони 

Антитерористичної  операції, їх чисельність на кінець 2017 року становить 

156 осіб. 

Хмельницька область належить до групи слабо урбанізованих 

областей, оскільки частка міських жителів (56,5%) є значно  меншою 

загальноукраїнського показника (68%), ця тенденція спостерігається і на 

території громади, де міське населення становить 53% (діаграма Рисунок 

2.1.2.). Досить чисельне сільське населення,  9048 осіб, - резерв значних 

трудових ресурсів для розміщення тут нових виробництв, зокрема сфери 

переробки сільськогосподарської продукції. 

Рисунок 2.1.2. 

Порівняльна характеристика кількості сільського та міського населення 

Летичівської об’єднаної територіальної громади (станом на 01.01.2017 р.) 

 

Джерело: селищна рада 

Відносно екологічно чисті території  дають також можливість  для 

розвитку рекреаційних та оздоровчих напрямків діяльності, які потребують 

підвищених вимог до чистоти повітря, води: заготівля лікарської сировини 

для фармації, біотехнології;  вирощування екологічно чистих продуктів 

харчування. 

1.2.2 Зайнятість населення та ринок праці 

Негативні тенденції щодо зменшення чисельності населення, 

погіршення його вікової статевої структури однозначно позначилися на 

формуванні демографічної основи трудових ресурсів та структурі зайнятості 

населення району та громади.  

Спад та стагнація виробництва в країні  внаслідок фінансово-

економічної кризи різко скоротили потребу в найманих працівниках, в 

результаті чого збільшується число незайнятих громадян.  

Показники зайнятості по Летичівському району наведено далі: 
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Таблиця 2.2.1. 

Показники зайнятості по Летичівському району 

на кінець  2012-2017 років (без малих підприємств з кількістю найманих менше 10) 

Показник 
2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 рік  

(оперативні 

дані) 

Кількість зареєстрованих 

безробітних, осіб 
361 505 472 533 502 347 

Середньорічна кількість 

найманих працівників, осіб 
3517 3830 3672 3789 3612 3238 

Співвідношення кількості 

незайнятого населення на 

100 працюючих (осіб) 

10 13 13 14 14 11 

Рівень безробіття по 

Хмельницькій  області 
9,4 8,7 9,9 10,4 9,7 8,9 

Джерело: статистичні дані 

Показник рівня безробіття органами статистики по районах не 

обраховується,  але враховуючи наявні  статистичні дані (Таблиця 2.2.1.) і те, 

що громада розміщена на території Хмельницької області, можна зробити 

висновок, що рівень безробіття в Летичівській селищній  раді також 

знижується з 2016 року. 

Економічна структура суб’єктів господарювання об’єднаної 

територіальної громади представляє собою різні види економічної діяльності.  

Розподіл найманих працівників по сферах діяльності у 2016 році 

зображено на  діаграмі (Рисунок 2.1.3.). 

 Рисунок 2.1.3. 

 
 Джерело: селищна рада  

Найбільша кількість населення громади зайнята в торгівлі – 19,9%. 

Підприємницькою діяльністю охоплено також значну частку населення – 

15,2%. Наступними за вагомістю сферами зайнятості є сільське господарство 

(10,1%), промисловість (6,9%) та лісове господарство (5,5%). Значна 

кількість громадян працює в бюджетній сфері – 37,8%, що свідчить про те, 
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що зайнятість населення носить переважно невиробничий характер, і значна 

частина податків надходить з коштів на виплату заробітної плати з місцевого 

та державного бюджетів. В бюджетній сфері найбільше зайнято громадян у 

галузях освіти (17,8%) та охорони здоров’я (12,0%).  

Місцевий ринок праці досить нерівномірно розподілений по території 

щодо можливостей працевлаштування: найбільше робочих місць створено в 

смтЛетичів – 78%, питома вага зайнятого населення в сільських населених  

пунктах становить всього 22%.  

В громаді нараховується також 325 одноосібників, що самостійно 

обробляють земельні паї, в яких у власності знаходиться 101 одиниця 

сільськогосподарської техніки. 

1.2.3 Рівень добробуту населення 

Середньомісячна номінальна заробітна плата зайнятих в Летичівському 

районі (і громаді) працівників постійно зростає. Її динаміка за 6 останніх 

років відображена в Таблиці 2.3.1. Також тут наведено для порівняння 

відповідні показники по області та районах, що межують з Летичівською 

громадою, а також  державні соціальні стандарти.  

Таблиця 2.3.1.  

Динаміка рівня заробітної плати в районі та громаді   
 (в грн.) 

Територія 2012 2013 2014 2015 2016 9 міс. 

2017 

Летичівський район і громада 2264 2357 2642 3149 3673 6895 

У порівнянні до середньо обласного (%) 93,4 89,2 91,8 93,4 90,8 114,3 

У порівнянні до Старосинявського р-ну (%) 116,5 107,0 117,8 114,5 109,8 140,9 

У порівнянні до Деражнянського р-ну (%) 116,6 105,2 108,6 111,4 106,4 137,1 

Хмельницька область 2425 2641 2878 3371 4043 6034 

Старосинявський район 1944 2203 2242 2750 3346 4892 

Деражнянський район 1941 2241 2433 2826 3453 5031 

Довідково:       

Мінімальна заробітна плата в Україні  (річна 

динаміка) 
1073-

1134 
1147-

1218 1218 
1218-

1378 
1378-

1600 

  
3200 

Прожитковий мінімум для працездатних 

осіб (річна динаміка) 
1073-

1134 
1147-

1218 1218 
1218-

1378 
1378-

1600 

1600-

1762 

Джерело: статистичні дані 

 Очевидно, що рівень заробітної плати по Летичівському району і 

громаді стабільно з 2012 по 2017 роки перевищує показники оплати праці 

сусідніх районів. При цьому, хочеться підкреслити, що заробітна плата на 

нашій території  у порівнянні до середньо обласного показника завжди була 

нижча на протязі 2012-2016 років. Однак, за 9 місяців 2017 року її рівень 

більше обласного показника на 14,3%, і це найвища заробітна плата не тільки 

серед районів області, а й навіть серед міст Хмельницького, Кам’янця-

Подільського, Шепетівки та Старокостянтинова. 

   Плата за оренду сільськогосподарських паїв є значною часткою доходу 

сільських жителів. У 2017 році  було укладено 13463 договорів оренди 

земельних часток (паїв). Нараховано власникам паїв 70,3 млн.грн. орендної 
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плати, середній відсоток виплати від грошової вартості орендованої 

земельної частки (паю) становить 8,7 %.  

На території громади одержують пенсії  6414 жителів, з них цивільні – 

6234 особи, військові – 183 особи. Загальне число пенсіонерів поділяється на 

такі соціальні групи осіб:  працюючих  пенсіонерів – 801, столітніх – 1, 

ветеранів війни – 726, вдів загиблих ветеранів війни – 129,  дітей війни – 

1764, учасників АТО – 7, багатодітних матерів – 152, осіб з обмеженими 

можливостями – 236, внутрішньо переміщених осіб – 64.  

Місячна пенсійна виплата по громаді складає 11013,5 тис.грн. 

середньомісячна пенсія становить 1717,11 грн. 

 

1.2.4 Громадська активність населення 

 На території Летичівської селищної ради створено досить значну 

кількість громадських організацій – 88, в тому числі: 

- Летичівська районна спілка ветеранів Афганістану(воїнів - 

інтернаціоналістів) 

- Летичівська районна рада організації ветеранів України 

- Летичівська територіальна первинна організація УТОС 

- Летичівська районна організація всеукраїнської громадської організації 

“Захист дітей війни” 

- Летичівська  районна громадська організація спілки таксистів 

Летичівського району “ Петрович” 

- Летичівська  районна громадська організація “Надія” 

- Летичівська  районна громадська організація       “ Спілка підтримки 

розвитку громад” 

- Летичівська районна організація всеукраїнської громадської організації 

інвалідів “ Союз Чорнобиль України”  

- Громадська організація “Громадський рух “Духовне відродження 

Поділля” 

- Летичівське районне товариство інвалідів всеукраїнської організації 

інвалідів “Союз Організацій інвалідів України” 

- Громадська організація ветеранів та пенсіонерів Летичівського РВ УМВС 

України в Хмельницькій області 

- Громадська організація “Молодіжне об'єднання “Подільський актив  

молоді” 

- Летичівський відокремлений підрозділ громадської організації 

“Народний рух за відродження українського села” в Хмельницькій області 

- Відокремлений підрозділ громадської організації “Хмельниччина. 

Самооборона і контроль” у смт. Летичів 

- Громадська організація “ Летичівський майдан” 

- Громадська організація підприємливих громадян “Бізнес коло” 

- Відокремлений підрозділ громадської організації” Спілка учасників АТО 

Хмельниччини” в Летичівському районі 

- Відокремлений підрозділ громадської організації “Союз учасників 

бойових дій” Летичівського району  

- Летичівська районна громадська спілка приватних підприємців “Глобус”  



19 

- Відокремлений підрозділ громадської спілки “Всеукраїнська асоціація 

селян та сільськогосподарських виробників” в Хмельницькій області і інші. 

На території громади функціонують також громадські організації, які 

були учасниками І і ІІ етапів проекту ООН “Місцевий розвиток орієнтований 

на громаду”, в 2008-2013 роках: 

- Громадська організація “Добробут” с.Греченці, реалізовано проекти: 

Капітальний ремонт  Гречинецької  ЗОШ 1-3 ст. (заміна вікон і дверей на 

металопластикові), Придбання шкільного автобуса для довезення учнів до 

місця навчання в Греченецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Громадська організація “Журавлик”, с.Голенищево, реалізовано проекти: 

Капітальний ремонт системи опалення, водопроводу та каналізації дитячого 

садочка в с.Голенищево,  Капітальний ремонт котельні Голенищівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. з заміною котлів на енергозберігаючі; 

- Громадська організація “Все для дітей”, с.Новокостянтинів, реалізовано 

проект: Капітальний ремонт Новокостянтинівського дитсадка; 

- Організація громади “Спілка підтримки розвитку громади села 

Грушковець” реалізовано проект: Покращення медичних послуг шляхом 

капітального ремонту приміщення Грушківецького ФАП в с.Грушківці 

Летичівського району Хмельницької області; 

- Громадська організація “Злагода с.Вербки”, с.Вербка, реалізовано проект: 

Капітальний ремонт Вербецької ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон та дверей). 

1.2.5 Анкетування жителів громади  

Всього в процесі підготовки Стратегії було зібрано та опрацьовано  - 465 

анкет, що становить 2,8 % від населення віком від 14 років і старше. З них: 

- Для дорослих мешканців – 251     ( 2017 рік – 149, 2016 рік – 102), що 

становить 1,7 % від населення, що старше шкільного віку. 

 -  Підприємці – 22, що становить 2,6 % від зареєстрованих ПП. 

 -  Для молоді  - 192,   що становить 10% від загального числа школярів   та 

34,5% від учнів 14 років і старше.   Зокрема, по смтЛетичів   опитано 9,5% 

учнів.  

 В анкетах було запитання: назвати основні три  проблеми свого 

населеного пункту, результат (в %): 

• Стан доріг  – 95,6 

• Вуличне  освітлення – 56,2 

• Водопостачання  (відсутність води, чистка та ремонт  криниць, 

свердловин, водогону і т.д.) – 37,1 

• Недосконала система збору  сміття та забруднення довкілля – 28,9 

• Транспортне  (автобусне) сполучення – 23,5 

• Низька ціна на молоко – 16,2 

• Відсутність пасовищ для худоби – 10,2 

• Безробіття – 9,7 

• Ремонт закладів освіти, культури – 6,8 

Серед інших  було названо відсутність в населеному пункті дитячих та 

спортивних  майданчиків,  дитсадка, школи, відсутність побутового 

обслуговування (перукарня, лазня, ремонт взуття, одягу), забезпеченість 
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медикаментами, мала напруга електромережі, закладів дозвілля для  молоді, 

відсутність кімнати для ритуальних послуг, соціальне  обслуговування,  

питання благоустрою. 

 Зокрема, на запитання: чи бажаєте ви щоб ваші діти (онуки) залишилися 

жити  в громаді,  відповідь негативну надали – 68,8% жителів,    позитивну – 

всього 6,7% , не визначились   - 24,5%.  В тому числі позитивну відповідь 

надали  27% опитаних, що проживають  в смтЛетичів. 

Анкетування молоді  більш оптимістичне. На запитання:  що подобається 

в своєму населеному пункті, переважна більшість (96%) описують довкілля, 

школу, архітектурні об’єкти, розважальні заклади, спортивні споруди тощо. 

Діти висловлюють пропозиції по покращенню навчального процесу, дозвілля 

і занять спортом, стану навколишнього середовища, свого населеного пункту 

тощо. Є значна кількість охочих навчатись ремесла – різьба по дереву, 

вироби з соломи, плетіння з лози.  

Всі ідеї і пропозиції жителів проаналізовано та максимально можливо 

будуть взяті до уваги і враховані в проектах, заходах Стратегії, навчальному 

процесі шкіл,  діяльності закладів культури тощо. 

1.3. ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 
 

1.3.1 Система надання  житлово-комунальних послуг 

 Послуги в сфері житлово-комунального господарства в громаді надає 

комунальне госпрозрахункове підприємство Летичівської селищної ради 

“Злагода”,  смт Летичів.  

 Послуги поштового зв’язку надаються в смтЛетичів центром 

поштового зв’язку №1, відділеннями поштового зв’язку  в 12 селах громади, 

по решті населених пунктів надання послуг поштового зв’язку забезпечує 

пересувне відділення центру поштового зв’язку.  

 Також на території громади здійснюють діяльність відділення «Нової 

пошти» та «ІнТайм» в смтЛетичів.  

 Телефонним зв’язком забезпечені всі населені пункти громади. 

 Телекомунікаційна мережа (кабельна) в ОТГ становить – 1670 

абонентів. 

Телекомунікаційна мережа (бездротова) – 16800 абонентів мобільного 

зв’язку. 

Кількість підключень до Інтернету – 2140 абоненти, в тому числі  абонентів 

мережі Інтернет в населення - 1834.  

Планується, що старости громади зможуть надавати практично всі 

послуги населенню громади. Щоб не було необхідності долати значну 

відстань до Летичева, то відповідно до принципу електронного врядування, 

кожен громадянин зможе отримати будь-яку довідку чи послугу через 

електронний режим в мережі Інтернет. Громаді будуть допомагати або ж 

термінали, або послуги бібліотек, сьогодні на часі те, що населення повинно 

самостійно навчатися основам роботи з комп’ютером та мережею Інтернет 

для полегшення свого життя. Комп’ютери для вільного доступу до Інтернету  

планується розташувати  в бібліотеках. Завдяки інформаційним технологіям, 



21 

бібліотеки долатимуть цифрову нерівність в умовах, коли лише приблизно 

35% домогосподарств мають широкосмуговий доступ до мережі Інтернет.  

 В громаді також здійснює діяльність Летичівська аварійно-рятувальна 

служба на воді, що знаходиться в смт Летичів. Функціонують 2 команди 

місцевої пожежної охорони в селах Голенищеве та Гречинці, в смт Летичів 

знаходиться 15-та Державна пожежно-рятувальна частина та Летичівський 

районний сектор головного управління Державної служби надзвичайних 

ситуацій України у Хмельницькій області. 

Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 

Таблиця 3.1.1. 

Характеристика житлового фонду громади комунальної форми власності 

 Показники  2015 2016 

1. Житловий фонд (тис.кв.м) 38,6 38,6 

3. Рівень охоплення централізованим водопостачанням, % 95 95 

4. Рівень охоплення централізованим водовідведенням, % 56 56 

Джерело: селищна рада 

Таблиця 3.1.2.   

Водопостачання та водовідведення (по смтЛетичів) 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 

Протяжність мереж водопостачання, км 32 32 32 32 33 

Протяжність мереж водовідведення, км 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

Споживання питної води, тис. м
3
 всього, 

у тому числі: 
99,1 90,1 88,3 84,7 94,4 

- населення 78 68,8 72,7 69,6 78,9 

- підприємства 21,1 21,3 15,6 15,1 15,5 

Джерело: селищна рада 

Криниць громадського користування - 536,  з них потребують ремонту - 98. 

Кількість гідроспоруд: 39, їх загальна площа - 21,295 га, з них: в комунальній 

власності - 13,06 га; передані в оренду - 8,235 га.  

Вуличне освітлення: протяжність - 27,613  км, кількість ліхтарів - 678.  

Озеленення: наявність парків, скверів – 7, квітників – 20. 

Поводження з твердими  побутовими  відходами: кількість сміттєзвалищ - 31, 

з них  паспортизовані – 26, упорядковано – 21. 

Утримання кладовищ: всього рахується - 39, з них: мають огорожу – 33, 

наявність в них ритуальних  майданчиків – 15. 

Із 45 населених пунктів громади газифіковано 4. Протяжність 

розподільчих газопроводів 74,144 км.   

1.3.2 Соціальна інфраструктура 
 

1.3.2.1 Заклади освіти 

Завдяки оптимізації мережі навчальних закладів, в громаді з 1 вересня 

2016 року  функціонує  8 навчальних закладів, в яких навчається 1961 учнів. 

Найпотужніший освітній заклад громади - опорна школа Летичівського 

навчально-виховного комплексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

ліцей» з трьома філіями І ступеня (Бохнянською, Грушковецькою, 

Козачківською), яка створена на території громади в рамках проекту по 
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децентралізації освіти та оптимізації мережі шкіл. Кількісний склад 

учнівського контингенту опорного освітнього закладу становить 930 учнів. 

Проведено аналіз перспективи функціонування ЗОШ у відповідності до 

зміни кількості учнів, штатної мережі шкіл, підвозу учнів – дані узагальнено 

далі в таблицях. 

Таблиця 3.2.1.1.  

 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів, їх потужність, перспектива 

діяльності та мережа обслуговування учнів з населених пунктів 

№ 

п/

п 

Назва ЗНЗ, 

адреса 

Керівник 

(прізвище, 

ім’я по-

батькові) 

Кількість учнів  

на 01.09.2017 

Педаго-

гічний 

персонал 

(чол.) 

Обслуго

-вуючий 

персонал 

(чол.) 

Планова 

перспекти

ва 

діяльності 

Які села 

обслуговуються, 

скільки учнів 

підвозиться  

(шкільними 

автобусами) 

Фактич

но 

Потужні

сть  

1 Опорна школа 

Летичівського  

НВК №1 «ЗОШ 

І-ІІІ ст. - ліцей» 

пр. Шкільний, 5 

Долинський 

Анатолій 

Борисович 

932 1200 100 34  с.Рудня-27 

с.Подільське-10 

c.Вербка-3 

с.Москалівка-3 

с.Терлівка-12 

с.М-Вербецький-12 

с.Бохни-28 

с.Ялинівка-5 

с.Лісоберезівка-3 

с.Грушківці-12 

с.Козачки-20 

с.Снітівка-1 

с.Варенка- 6, 

Всього 142 учні 

2 Летичівський 

НВК №2 «ЗОШ 

І-ІІІ ст. – 

гімназія» 

вул. Огієнка, 1\1 

Жорницька 

Тетяна 

Василівна  

495 850 57 18  с.Подільське-4 

с.Ялинівка-7 

с.Бохни-1 

c.М.Вербецький-1 

с.Вербка-2 

с.Розсохувата-2 

с.Лісоберезівка-3 

с.Снітівка-12 

с.Москалівка-2 

с.Грушківці-19, 

Всього 53 учні 

3 Летичівський 

НВК  №3 «ЗОШ 

І-ІІІ ступені-ДНЗ» 

вул. Горбатюка,2 

Білоконь 

Анатолій 

Олександр

ович 

134 366 25 17  с.Марківці-10 

с.Горбасів-30 

с.Юрченки-9 

с.Чапля-5, 

Всього 54 учні 

4 Голенищівська 

ЗОШ  І-ІІІ ст. 

вул. Центральна, 

6 

Драчук 

Олександр 

Іванович 

107 350 18 13  с.М.-Голенищів-

ський -16 

с.Буцни-12, 

с.Прилужне-11 

с.Хутір Майдан-4 

с.Сахни-11 

с.Лозни-3 

с.Білецьке-6 

с.Нова Гута-2, 

Всього 65 учнів 

5 Гречинецький 

НВК «ЗОШ І-Ш 

ст.-ДНЗ» 

вул. Шкільна, 5 

Чорнобай 

Оксана 

Дмитрівна 

56 180 16 9 Реорганіза-

ція в НВК 

ЗОШ І-ІІ 

ступенів-

ДНЗ 2022р 

с.Івоненці-10 

с.Михунки-6 

с.Западинці-19 

с.Юрченки-2, 

Всього 37 учнів 

6 Новокостянтинів

ська ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

вул. Центральна,6  

Данилюк 

Іван 

Миколайо

вич 

78 192 19 10  с.Свічна-1,  

с.Антонівка-4 

с.Рожни-6, 

Всього 11 учнів 

7 Сусловецька ЗОШ   

І-ІІІ ст.,  

вул.Молодіжна,1 

Прус Тетяна 

Василівна 

88 186 20 9  с.Попівці-16 

с.Копитинці-16, 

Всього 32 учні 
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8 Вербецька ЗОШ 

І-ІІ ст. 

вул. 

Центральна,5 

Голуб Ніна 

Петрівна 

67 150 14 4 реорганіза

ція в ЗОШ 

І ст.,2024 

р 

с.М.Вербецький-6 

с.Ялинівка-4, 

с.Москалівка-1, 

Всього 11 учнів 

 Всього   1957 3474 269 114  408 

Джерело: селищна рада 

Кількість дітей в п’яти школах громади на протязі 2018-2022 років буде 

зростати, в трьох (Гречинецькій, Голенищівській, Новокостянтинівській)  - 

зменшуватись. В загальному число учнів очікувано зросте на близько 250 

осіб. По Гречинецькій та Вербецькій школах планується реорганізація 

відповідно в 2022 та 2024 роках.     

В розпорядженні відділу освіти, молоді та  спорту громади знаходиться 

автобусний парк для підвезення учнів до місць навчання, що нараховує 16 

транспортних одиниць. Станом на 01.09.2017 року підвозиться 408 дітей із 36 

населених пунктів за 22-ма діючими маршрутами. 

Потреби поліпшення стану приміщень ЗОШ та умов надання освітніх 

послуг наведено   в Таблиці 3.2.1.2. 

Таблиця 3.2.1.2.  

Потреба проведення робіт з реконструкції, капітальних та інших ремонтів 

загальноосвітніх навчальних закладів на території Летичівської селищної ради 
 

Назва ЗНЗ Потреба проведення робіт з реконструкції, капітальних 

ремонтів тощо 

Заміна системи опалення 

 

Інше 

заміна, 

перекриття 

даху, площа 

утеплення 

стін, стелі, 

площа 

заміна вікон, 

дверей, 

площа 

інші потреби Вид 

опалення, 

його стан  

потреба 

заміни 
 

Опорна школа 

Летичівського НВК 

№1 «ЗОШ І-ІІІ ст. - 

ліцей», зокрема по 

філіях: 

 

 

 

 

 

 

480 м2 Утеплення 

стін  

2500 м2 

Стелі 

910 м2 

Заміна 

вікон на 

коридорних 

виходах 

(корпус 

трудового 

навчання) 

8шт., 40 м2 

Заміна 

дверей 30 

шт. 900 м2 

Ремонт спорт- 

площадки з 

штучним 

покриттям, 

спортзалу в 

корпусі 

початкових 

класів, ремонт 

корпусів 

трудового 

навчання та 

шестирічок 

Твердо 

паливний 

котел  

(стан добрий) 

 

 

 

Витяжні 

вентилятор

и  

2 шт. 

Ремонт 

каналізації, 

заміна 

кранів і 

труб,  

відсутні 10 

каналізацій

них люків 

Козачківська філія І 

ступеня 

Летичівського НВК 

№1 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-ліцей»  

  Заміна 

дверей  11 

шт., 44 м2 

Капітальний 

ремонт 

столової та 

туалету в 

основному 

корпусі 

Твердо-

паливний 

котел  

(стан добрий) 

 

 

 

 

 

Бохнянська  філія І 

ступеня 

Летичівського НВК 

№1 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-ліцей» 

    пічне  

(стан добрий) 

 

 

Провести 

капітальний 

ремонт 

димоходів 

 

Грушковецька  філія 

І ступеня 

Летичівського НВК 

№1 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-ліцей»  

    пічне  

(стан добрий) 

 

 

Провести 

капітальний 

ремонт 

димоходів 

 

Летичівський НВК 

№2 «ЗОШ І-ІІІ ст. – 

гімназія» 

 

Кухня, 

їдальня-443м2; 

котельні-

175м2; 

корпус №2-

338 м2, 

надвірний 

туалет та 

погріб- 46 м2 

  ремонт 

підлоги 

спортзалу та 

роздягальні, 

255 м2. 

Капремонт 

котельні 

Твердо-

паливний 

котел  

(стан добрий) 

 Ремонт 

каналізації, 

заміна кранів, 

труб, 

встановлення 

решіток на 

вікна у 

спортзалі 



24 

Летичівський НВК 

№3 « ЗОШ І-ІІІ ст. –

ДНЗ» 

3000 м2 - Заміна 

дверей- 20 

шт., 50 м2,  

вікон- 50 

шт., 250 м2 

ремонт 

підлоги 

спортзалу-210 

м2 

Твердо-

паливний 

котел  

(стан 

задовільний) 

 Ремонт 

каналізації, 

заміна 

кранів, 

труб, 

теплотраси 

Голенищівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

2400 м2 утеплення 

стін-550 

м2 

стелі-

1300 м2 

 ремонт 

спортзалу, 

актового залу, 

бібліотеки, 

котельні 

Твердо-

паливний 

котел  

(стан добрий) 

  

Гречинецький НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

 

    пічне  

(стан добрий) 

Провести 

капітальний 

ремонт 

димоходів 

 

Новокостянтинівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

- Утепленн

я стін 

Внутрішні 

двері  

14шт-100м2 

 Твердо-палив- 

ний котел 

(стан добрий) 

Заміна 

радіаторів 

Ремонт 

внутрішніх 

туалетів 

Сусловецька ЗОШ І-

ІІІ ст. 

 

1500 м2 - 8 дверей 

всередині, 

вхідні-4 шт. 

 

Капремонт 

опалювалюва-

льної системи 

 - Ремонт 

каналізації, 

заміна 

кранів, труб  

Джерело: селищна рада 

Потребу ЗОШ в поліпшенні стану приміщень та матеріально-технічної 

бази необхідно деталізувати в відповідній галузевій  Програмі з 

обрахуванням обсягів фінансування і забезпечити виконання як додатку до 

Плану реалізації даної Стратегії.  

    Відповідно до нормативної бази в усіх освітніх закладах організовано 

гаряче харчування учнів: кількість дітей, що отримують гаряче харчування-

1491 (76%), в тому числі безкоштовно-983. 

       В 2017 році проведено значне оновлення навчально-матеріальної бази, 

що в значній мірі  позитивно впливає на якість освітніх  послуг: придбано 20 

навчальних кабінетів та 26 інтерактивних дошок.  

Кадрова політика здійснюється планово і сприяє позитивним 

зрушенням у роботі освітянської галузі. Із 279 працюючих педагогів, 268 

мають закінчену вищу освіту, 6 - базову вищу. 5 середню спеціальну. 

Дошкільне  виховання 

У громаді також достатньо розвинена мережа дошкільного навчання та 

виховання, тут функціонує 13 дитсадків (4 - в селищі, 9 - в селах) та 2 ДНЗ у 

складі Летичівського НВК №3 ЗОШ І-ІІІ ст. і Гречинецького НВК ЗОШ І-ІІІ 

ст. В названих установах дошкільною освітою охоплено 680  вихованців:  

Таблиця 3.2.1.4 

Мережа бюджетних  дошкільних  навчальних  закладів та контингент дітей в них 

станом на 01.09.2017 року 

№ 

пп 
Назва закладу 

Кількість груп,  в  них  дітей Разом 

Ранній вік Групи Кількість 

Груп Дітей Груп  Дітей Груп  Дітей 

1. Летичівський ЦРД "Калинонька" 2 41 8 193 10 234 

2. Летичівський ДНЗ №2 "Веселка"  1 26 2 46 3 72 

3. Летичівський НВК №3 "ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ»     1     12 1 17 2 29 

4. Летичівський ДНЗ №3 "Журавлик" 1 10 1 14 2 24 

5. Летичівський ДНЗ №4 "Дзвіночок" 1 19 5 120 6 139 

6. Бохнівський ДНЗ "Суничка" - - 1 19 1 19 

7. Вербецький ДНЗ "Ромашка" - - 1 15 1 15 

8. Гречинецький  НВК  "ЗОШ І-ІІІст.- - - 1 14 1 14 
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дошкільний навчальний  заклад" 
9. Грушковецький ДНЗ "Пролісок" - - 1 16 1 16 

10. Голенищівський ДНЗ "Журавлик" - - 1 21 1 22 

11. Горбасівський ДНЗ "Сонечко" - - 1 13 1 13 

12. Козачківський ДНЗ "Сонечко" - - 1 19 1 19 

13. Новокостянтинівський ДНЗ "Берізка" - - 1 19 1 19 

14. Снітівський ДНЗ "Веселка" - - 1 13 1 13 

15. Сусловецький ДНЗ "Ромашка" - - 2 32 2 32 

    Разом 6 108 28 571 34 680 

Джерело: селищна рада 

 Середня наповнюваність груп в дитсадках  становить 20 дітей. В 

смтЛетичів навантаження вище: 23-25 дітей, по сільських дошкільних 

закладах: найменше - 13 дітей в Снітівському ДНЗ, найвище – 22 дитини в 

Голенищівському ДНЗ. Загальна завантаженість потужності дошкільних 

закладів - кількість дітей на 100 місць становить 118. 

Стан позашкільної освіти (центр творчості дітей та юнацтва) 

В зв’язку з утворенням в районі двох територіальних громад з лютого 

2016 року Летичівський районний Центр творчості дітей та юнацтва 

перейменовано в Центр творчості дітей та юнацтва. В даний час, в   58 

гуртках та клубах за інтересами тут займається 1115 дітей з 15 сіл 

Летичівської громади. 

 Педколектив закладу – це 25 педагогів, серед яких 4 відмінники освіти 

України, 4 нагороджено Почесною грамотою МОН України,  9 -  Почесними 

грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради.   

Якість освітніх послуг наданих жителям Летичівської громади за 

результатами  показників участі школярів у обласних олімпіадах, інших 

конкурсних  змаганнях (див. Таблицю 3.2.1.3.) та  зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2017 році  (див. Таблицю 3.2.1.4.).  

Таблиця 3.2.1.2.  

Якість освіти (олімпіади, МАН) 

Показники (призові місця) 2013 2014 2015 2016 2017 

Обласні олімпіади,  19 22 12 13 13 

Обласний етап МАН 4 8 3 2 2 

Інші обласні етапи конкурсів 10 12 9 3 3 

Джерело: селищна рада 

 

Таблиця 3.2.1.2.  

Якість освіти 

 (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання) 

  2017 рік 

1. Кількість випускників ЗОШ, осіб 110 

2. Результати ЗНО з  української мови та літератури  

2.1 Кількість абітурієнтів, які взяли участь у тестуванні, осіб 110 

2.2 % абітурієнтів, які отримали результат 100-123,5 балів (найнижчі оцінки) 4 

2.3 % абітурієнтів, які отримали результат від 162 балів (високі оцінки) 67 

3. Результати ЗНО з  математики  

3.1 Кількість абітурієнтів, які взяли участь у тестуванні, осіб 40 
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3.2 % абітурієнтів, які отримали результат 100-123,5 балів (найнижчі оцінки) 17 

3.3 % абітурієнтів, які отримали результат від 162 балів (високі оцінки) 25 

4.  Результати ЗНО з історії України  

4.1 Кількість абітурієнтів, які взяли участь у тестуванні, осіб 93 

4.2 % абітурієнтів, які отримали результат 100-123,5 балів (найнижчі оцінки) 9 

4.3 % абітурієнтів, які отримали результат від 162 балів (високі оцінки) 37 

Джерело: селищна рада 

1.3.2.2 Медичні заклади 

На території громади функціонує Летичівська центральна районна 

лікарня та Летичівський центр ПМСД, до складу якого 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. Проводиться 

укомплектування посад ЦПМСД шляхом підвищення частки лікарів 

загальної практики у загальній чисельності лікарів. Заклад має ліцензії на 

медичну практику і обіг наркотичних засобів. В серпні 2016 року заклад 

отримав І акредитаційну категорію. Медична допомога жителям об’єднаної 

територіальної громади є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися 

роками і потребують невідкладного вирішення. Оптимальним варіантом 

розв’язання проблем є пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної 

допомоги на засадах сімейної медицини, зокрема відкриття нової міської 

амбулаторії в смт Летичів (Щедрова), проведення капітального ремонту 

приміщень, придбання санітарного автотранспорту, придбання та/або ремонт 

квартир (будинків) для молодих спеціалістів (лікарів). 

1.3.2.3 Заклади культури та дозвілля 

На сьогодні культурне обслуговування населення Летичівської громади 

здійснює  31 клубний заклад  (в т.ч. Летичівський  Будинок культури,  8 - 

сільських будинків культури; 22 - сільських клуби). 

     Дана мережа клубних закладів  не є оптимальною, на часі є розгляд 

питання оптимізації та збереження нині існуючих базових будинків культури 

(в кожному конкретному випадку окремо), або створення на їх базі  Центрів 

надання культурно-мистецьких послуг. Пропонується на базі невеликих 

сільських будинків культури і клубів створити, виходячи з умов історичного 

та культурного розвитку конкретного населеного пункту: опорні сільські 

будинки культури, як Центри надання культурно-мистецьких послуг; центри 

громади (див. Таблиці 3.2.3.1. та 3.2.3.2.).  

Це дасть можливість об’єднати декілька напрямів культурно-освітньої, 

інформаційної,  дозвіллєвої діяльності в одному закладі, сконсолідувавши 

при цьому витрати на утримання приміщень та штати, творчу діяльність. 
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Таблиця 3.2.3.1. 

Опорні  заклади культури клубного типу, 

як Центри надання культурно-мистецьких послуг (проект) 

 
№ 

п/п 

Назва закладу Керівник 

установи 

Освіта Штатних 

одиниць 

Характеристика 

приміщень   

Населення 

1 Бохнівський СК Ільніцька Раїса 

Анатоліївна 

 

с/спец 0,75 спец.побудоване 

230 місць 

460  

2 Голенищівський 

СБК 

Верміяш Максим 

Юрійович 

с/спец, не 

фахова 

0,75 пристосоване 

450 місць 

559  

3 Горбасівський 

СБК 

Іванишина 

Людмила 

Валеріївна 

с/спец 1,0 спец.побудоване 

450 місць 

 

358  

4 Гречинецький 

СК 

Карачун Світлана 

Арсентіївна 

середня 0,75 пристосоване 

130 місць 

498  

5 Грушковецький 

СК 

Липач Алла 

Василівна 

с/спец 0,75 пристосоване 

80 місць 

554   

6 Вербецький СК Похила Галина 

Олександрівна 

с/спец, не 

фахова 

0,5 пристосоване 

88 місць 

605  

7 Козачківський 

СБК 

Каменяр Леонід 

Юхимович 

Дідик Неля 

Денисівна 

середня 

 

с/спец 

(худ.кер) 

1.0 

 

0,5 

спец.побудоване 

300 місць 

466  

8 Кудинський СК Кордонець Тетяна 

Анатоліївна 

с/спец, не 

фахова 

1,0 спец.побудоване 

150 місць 

219  

9 Снітівецький 

СБК 

Мацькова Галина 

Володимирівна 

середня 0,5 пристосоване 

250 місць 

 288 

10 Суслівецький СК Синяк Віра 

Антонівна 

с/спец. 0,75 спец.побудоване 

150 місць 

654  

11 Руднянський СК Трачевська Юлія 

Віталіївна 

с/спец 1,0 спец.побудоване 

200 місць 

315  

12 Чаплянський 

СБК 

Апостол Анастасія 

Василівна 

с/спец, не 

фахова 

0,75 спец.побудоване 

250 місць 

 147 

Джерело: селищна рада 

Таблиця 3.2.3.2. 

Заклади культури клубного типу як Центри надання культурно-мистецьких послуг 

(проект) 

№ 

п/п 

Назва закладу Керівник  

установи 

Освіта Штатних 

одиниць 

Характеристика 

приміщень  

Населення 

1 Попівецький СБК Стасюк Лариса 

Петрівна 

с/спец. 0,75 спец.побудоване 

256 місць 

265 

2 Сахнянський СБК Таранюк Альона 

Ігорівна 

с/спец. не 

фахова 

0,5 спец.побудоване 

250 місць 

138 

3 Ялинівський СБК Мартинюк 

Володимир 

Миколайович 

с/спец, не 

фахова 

0,25 спец.побудоване 

260 місць 

202 

4 Антонівський СК Кузьміч Марія 

Антонівна 

с/спец. 0,25 Спец.побудоване 90 

5 Білецький СК Колесник 

 Олександр 

Михайлович 

с/спец, не 

фахова 

0,5 спец.побудоване 

120 місць 

124 

6 Буцнівський СК - - - пристосоване 

160 місць 

108 

7 Варенецький СК - - - пристосоване 

60 місць 

118 

8 Івонинецький СК Данчук Світлана 

Миколаївна 

середня 0.25 спец.побудоване 

150 місць 

169 

9 Копитинецький СК Одінцова Зінаїда 

Василівна 

середня 0,5 спец.побудоване 

200 місць 

294 
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10 Лісоберезівський 

СК 

Мартинюк  

Володимир 

Миколайович 

с/спец, не 

фахова 

0,25 спец.побудоване 

100 місць 

98 

11 Малаківський СК - - - спец.побудоване 

120 місць 

64 

12 М.Голенищівський 

СК 

Майданюк  

Світлана 

 Іванівна 

с/спец.не 

фахова 

0,5 пристосоване 

20 місць 

190 

13 М.Вербецький СК Карбівський  

Віктор  

Леонідович 

середня 0,25 спец.побудоване 

250 місць 

216 

14 Марківецький СК Гуменюк  

Валентина 

Миколаївна 

с/спец. не 

фахова 

0,75 спец.побудоване 

70 місць 

167 

15 Прилужнянський 

СК 

Котік Анатолій 

Володимирович 

с/спец. не 

фахова 

0,5 спец.побудоване 

200 місць 

141 

16 Терлівецький СК Рогатюк  

Станіслав 

Миколайович 

с/спец.не 

фахова 

0,5 пристосоване 

100 місць 

290 

17 Юрченецький СК Патик Микола 

Мусійович 

с/спец.  0,75 спец.побудоване 

150 місць 

185 

18 Х.Майданський СК - - - Спец.побудоване 

25 місць 

31 

Джерело: селищна рада 

 Практично кожне приміщення клубного типу потребує капітального 

ремонту, в тому числі Летичівський  будинок культури, а також оновлення 

реквізиту, музичних інструментів, апаратури. В своїй щоденній діяльності 

працівники сільських закладів культури клубного типу організовують 

тематичні заходи, концерти, зустрічі, різноманітні пізнавальні, ігрові та 

розважальні програми. 

    Проводиться  робота в сільській місцевості із залученням майстрів з 

декоративно-прикладного мистецтва до участі в святкових заходах, різних 

міроприємствах. Їх роботи постійно прикрашають усі виставки, що 

проходять в центрі громади та на місцях, які знайомлять жителів та гостей з 

культурою українського народу, його спадщиною та надбанням. 

Бібліотечна  галузь 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування населення Летичівської 

громади здійснюють 23 публічних бібліотек, а саме: Летичівська публічна 

бібліотека, Летичівська бібліотека для дітей, Летичівська міська бібліотека та 

20 сільських бібліотек. 

Летичівська публічна бібліотека згідно із своїми функціями здійснює 

методичне керівництво та централізоване комплектування необхідною 

літературою і періодичними виданнями сільські бібліотеки Летичівської 

громади. Послугами публічних бібліотек щороку користується близько 55% 

населення Летичівської громади – 10,4 тис. чол. 

3.2.4 Туристичний потенціал 

Транзитне положення, близькість до обласного центру, розвиненість 

транспортної інфраструктури дає змогу включити туристичні об’єкти 

Летичівщини у туристичні маршрути: 

 Санктуарій Летичівської  Богородиці (Костел Успіння Пресвятої Діви 

Марії) в смт Летичів (XVII ст.– ХVІII ст.); 
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 замкові  мури  та кругла вежа в смт Летичів;  

 могила та пам’ятник очільнику селянського руху на Поділлі Устиму 

Кармалюку в Летичеві; 

 Св. Михайлівська церква в смт  Летичів (поч. XVII ст.); 

 Св. Успенська церква в смт Летичів (сер. XIX ст.);  

 Батьківщина Блаженнішого митрополита Володимира – с. Марківці; 

 городище літописного міста Кудина (ІХ-ХІІІ ст.); 

 недіюча церква Св. Анни в с. Свічна (поч. ХVIII ст.);  

 недіючий костел Св. Анни (Римсько-католицька парафія) в 

с.Новокостянтинів (близько сер.XVII ст.); 

 дерев’яна церква Покрови Пресвятої Богородиці в с.Голенищеве (XVIII 

ст.); 

 Святе джерело і каплиця, освячена на честь Вознесіння Господнього на 

кордоні Хмельницької та Вінницької областей між с. Майдан-Сахнівський 

Летичівського р-ну та с. Яблунівка Літинського р-ну;  

 залишки Летичівського укріп-району  с. Суслівці; 

 родинний маєток дворян Моркових, могили графів Дмитра Аркадійовича 

Моркова та його братів Михайла і Володимира в с.Грушківці; 

 Кармалюкова криниця в с. Бохни; 

 Урочище “Кармалюкове крісло” неподалік с.Кудинка; 

 хутір Закіт в с.Рудня. 

  Летичівський край  багатий як  історико-культурною спадщиною, так і 

неперевершеними природними ландшафтами.  Річки, ставки та їх мальовничі 

береги,  ліси, незаймана природа сільської місцевості,  пам’ятки історії та 

архітектури, - все це об’єкти  для спокійного відпочинку  на території 

Летичівської селищної  ради як самих жителів,  так і гостей та туристів, що 

забажають нас відвідати. Завдяки цьому громада має  перевагу у розвитку 

історичного, пізнавального, екологічного, спортивного, сільського зеленого 

туризму над іншими територіями. 

 
                              

  

 

 

Візитівкою Летичева є 

відомий на всю країну 

рибний ринок, на якому 

цілодобово продають 

сушену, копчену, в'ялену 

рибу та рибні продукти. 

 

Не менш привабливі і 

інші визначні місця 

території: 
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1.3.2.5 Фізичне виховання і спорт 

На території громади здійснює діяльність Летичівська дитячо-юнацька 

спортивна школа у якій займається 242 вихованці. У спортивній школі 

працює 7 відділень волейбол, футбол, настільний теніс, карате, важка та 

легка атлетика, бокс. Наявність та місткість споруд спортивного призначення 

в шкільних закладах наведено в таблиці далі:  
Таблиця 3.2.4.1. 

Наявність та місткість споруд спортивного призначення в шкільних закладах 

 

 

 

 

      Назва школи 

Споруда, 

спортзали 

Скільки 

відвідувачів 

вміщує 

Події чи заходи, що 

викликають 

найбільший 

приплив гостей 

стадіони  спортивні 

майданчики 

1 Летичівський НВК №1 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-

ліцей» 

 

         1    

 

    120 

Спортивні змагання   

«Тато, мама, я - 

спортивна сім`я» 

 

      - 

 

5 

2 Летичівський НВК №2 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-

гімназія» 

 

         1 

 

    70 

Спортивні змагання   

«Тато, мама, я- 

спортивна сім`я», 

козацькі забави 

 

     - 

 

4 

3 Летичівський НВК №3  

«ЗОШ І-ІІІ ступенів- 

ДНЗ» 

 

 

         1 

 

    90 

Спортивні змагання   

«Тато, мама, я- 

спортивна сім`я», 

козацькі забави 

 

1 

 

3 

 

4. Голенищівська ЗОШ 

 

 

 

       1 

 

    60 

Спортивні змагання   

«Тато, мама, я- 

спортивна сім`я», 

козацькі забави 

 

1 

 

3 

5. Гречинецький НВК ЗОШ 

І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 
- - 

 

- 
1 3 

7. Новокостянтинівська 

ЗОШ 

 

 

1 

 

 

     65 

 

Спортивні змагання   

«Тато, мама, я- 

спортивна сім`я», 

козацькі забави 

 

 

1 

 

 

4 

 

8. Сусловецька ЗОШ 

 

 

 

1 

 

     70 

Спортивні змагання   

«Тато, мама, я- 

спортивна сім`я», 

козацькі забави 

 

1 

 

4 

10. Вербецька ЗОШ 

 

- - - - 3 

 Всього: 

 
6   6 38 

Джерело: селищна рада 

У напрямку забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, спорту 

ветеранів та інвалідів відділом освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради  щорічно проводяться близько 25  змагань, зокрема до дня 

виведення військ з Афганістану, Олімпійського дня, змагання до Дня 

Конституції України, до Дня Молоді, до Дня фізичної культури і спорту та 

інших пам’ятних дат, а спортсмени громади приймають участь у обласних та 

Всеукраїнських заходах. 

       У Летичівській громаді  впроваджено систему змагань  з волейболу, 

футболу, настільного тенісу, легкої атлетики. Проводяться спортивні 
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змагання серед спортсменів різновікових груп: чемпіонати, кубки, першості 

громади, спортивні змагання серед дітей, молоді, дорослих та ветеранів 

спорту та інші заходи. 

        Задля 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».  

Потреба для розвитку спорту в громаді: 

- Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази    та спортивної 

інфраструктури стадіону «Колос», який потребує осучаснення бігових 

легкоатлетичних доріжок та території навколо, реконструкцію футбольного 

поля, будівництва майданчика із штучним покриттям та будівництва 

майданчика для гри у пляжний волейбол. 

- Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази    спортивних 

об’єктів навчальних закладів Летичівської об’єднаної територіальної 

громади, зокрема: будівництво майданчика з штучним покриттям на базі 

Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія», реконструкція 

майданчика з штучним покриттям Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-ліцей», реконструкція критого басейну у Летичівському НВК №3 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ». 

1.3.2.6  Заклади та установи соціального забезпечення  

На території громади функціонує Летичівський територіальний центр 

соціального обслуговування населення, який опікується найбільш 

матеріально незахищеними категоріями громадян – ветеранами війни та 

праці, інвалідами, самотніми людьми похилого віку, які перебувають у 

складних життєвих ситуаціях і не можуть самостійно їх подолати. Соціальне 

обслуговування громадян, що потребують обслуговування, проводиться за 

місцем їх проживання. 

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 швачки, медичні послуги. На початок 2018 року Летичівським 

територіальним центром соціального обслуговування взято на облік 1586 

громадян. Всіх їх забезпечено соціальним обслуговуванням. За 2017 рік 

надано послуг на безоплатній основі – 118978. Надано платних послуг – 

17212 на суму 131029 гривень 

На території селищної ради соціальну функцію також виконує Центр 

соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, їх напрям - здійснення роботи із 

сім’ями, дітьми та молоддю, ї особами, які знаходяться в складних життєвих 

обставинах. З метою соціальної підтримки незахищених верст населення 
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працівниками центру систематично проводиться індивідуальна та групова 

робота, надаються соціальні послуги в рамках роботи спеціалізованої служби 

підтримки сім’ї (контингент соціального обслуговування було наведено в р. 

2.1. Демографічна характеристика населення).  

На території громади також діє Новокостянтинівський будинок-інтернат 

обласного підпорядкування, який повністю забезпечує стаціонарним 

поселенням одиноких громадян похилого віку, котрі перебувають у складних 

життєвих обставинах. Черги на поселення у будинок-інтернат немає. 

1.3.2.7  Стан опалення закладів соціальної сфери  

Потребують встановлення чи заміни системи опалення  22 приміщення 

Летичівської селищної ради: Летичівська ЦРЛ, будинок культури в смт 

Летичеві, будинок культури та дитячий садок в с. Вербка, будинок культури 

в с. Чапля, будинок культури в с. Юрченки, дитячий садок в с. Горбасів, 

будинок культури с. Греченці, бібліотека с. Греченці, ФАП с Івонинці, 

будинок культури с. Грушківці, бібліотека с. Бохни, будинок культури с. 

Бохни, будинок культури в с. Суслівці, бібліотека в с. Суслівці,  будинок 

культури в с. Копитинці, бібліотека в с. Копитинці, будинок культури в с. 

Попівці, бібліотека в с. Попівці, ФАП в с. Попівці, будинок культури в с. 

Антонівка. 

Мають пічне опалення 48 приміщень: бібліотека в смт Летичеві, центр 

творчості дітей та юнацтва в смт Летичеві, ФАП в с.Чапля, ФАП в 

с.Юрченки, приміщення с/р в с.Чапля, ФАП в с. Горбасів, ФАП в с.Марківці, 

будинок культури в с.Марківці, приміщення сільської ради в с.Греченці, 

ФАП  в с.Греченці, будинок культури в с.Іванівці, бібліотека в с.Грушківці, 

дитячий садок в с.Грушківці, школа в с. Грушківці, дитячий садок в с.Бохни, 

ФАП в с.Бохни, школа в с.Бохни, приміщення сільської ради в с. Кудинка, 

ФАП в с.Ріжни, ФАП в с.Новокостянтинів, дитячий садок в с. Суслівці, ФАП 

в  с.Суслівці, ФАП в с.Копитинці, ФАП в с.Сахни, приміщення сільської 

ради в с.Сахни, приміщення сільської ради в с.Ялинівка, ФАП в с.Ялинівка, 

школа в с.Вербка, ФАП в с.Вербка, приміщення сільської ради в 

с.Голенищево, ФАП в с.Майдан Голенищівський, ФАП в с.Прилужне, 

приміщення сільської ради в с.Прилужне, ФАП в с.Буцни, приміщення 

сільської ради в с.Майдан Вербецький, ФАП в с. Білецьке, будинок культури 

в с. Білецьке, бібліотека в с.Рудня, будинок культури в с. Рудня, приміщення 

сільської ради в с. Рудня, ФАП в с. Рудня, будинок культури в с.Терлівка, 

ФАП в с.Терлівка, ФАП в с.Подільське, дитячий садок в с.Козачки, 

приміщення сільської ради в с. Козачки, ФАП в с.Козачки, бібліотека в 

с.Козачки. 

Не опалюються 10 приміщень: Будинок культури в с.Чапля, будинок 

культури в с.Марківці, будинок культури в с.Сахни, будинок культури в 

с.Ялинівка, бібліотека в с.Ялинівка, будинок культури в с.Голенищево, 

будинок культури в с.Майдан Голенищівський, будинок культури в 

с.Прилужне, бібліотека в с.Майдан Вербецький, будинок культури в 

с.Майдан Вербецький. 
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1.3.3 Дорожнє господарство, транспортне обслуговування населення  

Транспортна інфраструктура  на сьогодні має провідне значення в 

розвитку громади, оскільки забезпечує доступність громадянам до послуг та 

значною мірою забезпечує їх комфортний життєвий простір. Вона має 

виконувати функцію регулярного та надійного обслуговування населення. 

Система доріг усередині ОТГ є достатньо збалансованою і такою, що 

може забезпечити доступність усіх територій та населених пунктів. Усі 

потенційні центри економічного зростання сполучені автошляхами з 

твердим покриттям з смт.Летичів. Проте стан доріг в цілому незадовільний. 

Концентрація значної частки інфраструктури в смтЛетичів та незадовільний 

стан більшості доріг вимагає першочерговості ремонту під’їзних шляхів до 

населених пунктів усієї громади та вирішення питання безперервного 

транспортного сполучення. За наслідками анкетування громадян,  95,6% 

опитуваних назвали в числі першочергової проблеми громади, яка потребує 

негайного вирішення, незадовільний стан доріг. 

Мережа доріг місцевого значення та загального користування на 

території громади наступна: 

1. Усього комунальних доріг 295,29 км, з них: 

- з твердим покриттям: 215,98 км; 

- асфальтним покриттям: 39,47 км; 

- ґрунтовим покриттям: 39,84 км; 

З них потребують капітального ремонту: 151,68 км; 

Наявність тротуарів: 17,696 км. 

2. Усього доріг загального користування: 305,99 км, з них: 

- з твердим покриттям: 272,49 км; 

- з асфальтним покриттям: 33,5 км 

Сучасний стан існуючої дорожньої  інфраструктури у Летичівській ОТГ 

не забезпечує в повній мірі безпечні, економічні та комфортні умови 

дорожнього руху. Вздовж автомобільних доріг загального користування, 

Летичівської ОТГ, функціонує 37 об'єктів дорожнього сервісу, у тому числі: 

7 - АЗС, 2 - СТО, 2 - пункти проживання (розміщення), 6 - пунктів 

харчування, 12- магазинів з торгівлі промисловими та продовольчими 

товарами. Немає належної інфраструктури для паркування та місць 

відпочинку водіїв та пасажирів. Зваженого, системного підходу у цій сфері 

практично не існує. Водночас ті різноманітні об’єкти придорожньої 

інфраструктури, які є, у більшості не відповідають сучасним міжнародним 

вимогам: пристосованості до туристичного відвідування, безпечного 

розташування, комфортних умов для клієнтів та ін. 

Переважна частина технічних засобів управління дорожнім рухом 

потребує заміни. Необхідне дублювання дорожніх знаків англійською мовою. 

Недостатній рівень інформування учасників дорожнього руху про місце 

розташування об'єктів придорожньої та туристичної інфраструктури, режим, 

маршрут і напрямок руху, погодні умови, стан аварійності. 
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Дороги з твердим покриттям місцевого значення  також знаходяться у 

досить негативному стані, багато років належно не ремонтовані, з великими 

та глибокими  вибоїнами, що ускладнює рух автомобільного транспорту, 

робить його небезпечним, негативно впливає на технічний стан автомобілів.  

Формування ефективної транспортної системи – один з ключових 

компонентів підвищення стандартів якості життя, Дуже важливо також, щоб 

Летичівська ОТГ підтримувала свою конкурентоспроможність як сучасного 

центру з якісною транспортною інфраструктурою. Розвиток цієї сфери має 

здійснюватися за напрямами:  

 Розробка покрокової транспортної стратегії з врахуванням 

можливостей залучення коштів. Мають бути сформовані конкретні заходи, 

спрямовані на поліпшення стану транспортної інфраструктури  громади.  

 Вдосконалення мережі доріг. Подальша реконструкція, будівництво і 

підтримка в належному стані дорожньої мережі.  

 Організація дорожнього руху. Концепція оптимізації дорожнього руху 

має першочергово враховувати аспекти безпеки та надійності роботи 

транспортної системи, зокрема це умови для пішоходів. Має бути створена 

мережа пішохідних зон, де значний рух транспорту та найбільше скупчення 

пішоходів, зокрема дітей, осіб з особливими потребами, літніх людей, 

завдяки чому забезпечуватиметься всім учасникам руху безпечне та 

безперешкодне пересування. 

Пасажирські перевезення в громаді здійснює 2 автотранспортні 

підприємства та 3 приватних перевізники. Транспортна мережа ОТГ складає 

– 7 маршрутів і є недостатньою для належного забезпечення жителів громади 

пасажирськими перевезеннями. Існують населені пункти, які зовсім не 

одержують таких послуг.   

Таблиця 3.3.1.1. 

Мережа пасажирських перевезень приміськими маршрутами в Летичівській громаді 

 З центром громади, району З обласним центром 

Летичів Кількість рейсів 22 

Кудинка Летичів – Новокостянтинів, 2 

рейси 
Летичів – Рожни,  2 рейси 

Рожни – Хмельницький 
2  рейси 

Чапля Відсутнє Відсутнє 
Ялинівка Відсутнє Відсутнє 
Чапля Відсутнє Відсутнє 
Голенищеве 

 

Понеділок, вівторок, середа, 

п’ятниця, субота- один рейс: 

М.Голенищівський-

Хмельницький, через Летичів 
четвер, неділя – один рейс: 

М.Голенищівський – Летичів 

Понеділок, вівторок, 

середа, п’ятниця, субота- 

один рейс 

М.Голенищівський-

Хмельницький   

Горбасів Відсутнє  Відсутнє  
Гречинці  Гречинці – Хмельницький 

через Летичів, 2 рейси 
Гречинці – Хмельницький , 
 2 рейси 

Грушківці Хмельницький-Козачки через 

Летичів, 2 рейси 
Хмельницький-Козачки 2 

рейси 
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Суслівці автобусне 
щоденно 2 рейси 

автобусне 
щоденно 2 рейси 

Прилужне Відсутнє Відсутнє 
Рудня Відсутнє Відсутнє 
Сахни Четвер; Неділя. 

1 - рейс 
Понеділок-середа 
П’ятниця-субота,      1 - 

рейс 
Снітівка Відсутнє Відсутнє   
Майдан-Вербецький 

 

3 рази на тиждень  

 

1.4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 

1.4.1. Розвиток промисловості, підприємництва 

Промисловий комплекс Летичівської громади представлений харчовою, 

металообробною, хімічною, деревообробною галузями та виробництвом 

будівельних матеріалів і базується, в основному, на місцевій ресурсній базі.  

На території Летичівської громади функціонують 5 промислових 

підприємств: ТОВ “Термопласт”, ТОВ “Летичівська меблева фабрика”, ТОВ 

“Летичівський комбікормовий завод”, Державне підприємство “Летичівське 

лісове господарство”, ТОВ “Стімул-плюс”. В промисловості найбільшу 

питому вагу займають підприємства переробної галузі – виробництво 

комбікормів та виробів з полімерів. В сфері промисловості стабільно 

спостерігається нарощування темпів реалізації виробленої продукції. Аналіз 

реалізації продукції промисловими підприємствами наведено в Таблиці 4.1.1.: 
Порівняльний аналіз темпів росту реалізації продукції 

промисловими підприємствами у Летичівському районі 
 

Роки  

Обсяг реалізованої 

промислової 

продукції в цілому 

по Летичівському 

району, тис. грн. 

Обсяг 

реалізованої 

промислової 

продукції по 

Летичівській 

громаді, тис. 

грн. 

Питома вага 

реалізованої 

продукції 

промисловості 

громади до 

загальної по 

району, %  

Темп росту 

реалізованої 

продукції по 

громаді до 

попереднього 

року, % 

2014 72258,3 55728,3 77,1 х 

2015 119807,4 94020,6 78,5 168,7 

2016 163152,2 129762,4 79,5 138,0 

2017  190883,1 143365,0 75,1 110,5 

    Джерело: статистичні дані  

 Обсяг реалізованої промислової продукції на одного жителя в 2017 році 

склав: по Хмельницькій області (розрахункові дані) – 26106 грн., по 

Летичівському району – 6837 грн., по Летичівській селищній раді – 7372 грн. 

По громаді темп приросту  реалізованої промислової  продукції за 2017 рік у 

порівнянні до 2016 року становить в абсолютній сумі 13602,6  тис.грн. або 

ріст  на 10,5%,  реалізовано продукції на  одного жителя більше ніж в цілому 

по району на 7,8%. 

У сфері підприємництва  станом на 01.01.2018 року в Летичівському 

районі зареєстровано 1123 фізичних осіб-підприємців. Зокрема, по 

Летичівській селищній раді здійснює діяльність 833 підприємці, що 
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становить 74,2% до районного показника.  Крім того,  на території громади  

також функціонує 40 юридичних осіб – суб’єктів господарювання. 

1.4.2. Розвиток сільського господарства 

Найбільші сільськогосподарські підприємства, що розташовані на 

території громади: СТОВ “Промінь”, ТОВ “Летичів-Агро”, ТОВ “Агро-

Форте”, СТОВ “Агрофірма “Кудинка”, СТОВ “Козацька мрія”. В галузевій 

структурі сільського господарства переважає рослинництво. На території 

громади загальна площа сільськогосподарських угідь складає 43866,79 га, з 

яких використовується 33863,87 га, в т.ч. площа земель 

сільськогосподарського призначення, які передано в оренду та обробляються 

сільськогосподарськими підприємствами, становить 22347,87 га. 

Посівні площі  діючих сільгосппідприємств району наведено далі: 
      Таблиця 4.2.1.  

Посівні площі в 2017 році по сільськогосподарських підприємствах  

Летичівського району та громад (га) 
 

Назва підприємства 
 

Посівна площа 
всього 

На території 
Летичівської 

громади 

На території 
Меджибізької 

громади 

СТОВ «Промінь» 6223 6223  
ТОВ «А\ф Обрій» 12002 5798 5517 
ТОВ « Агро Форте» 2054 1131 896 
ТОВ «Летичів Агро» 3384 3384 0 
СТОВ «Козацька мрія» 489 489 0 
СТОВ «А\ф Кудинка» 321 321 0 
ТОВ «Житниця Поділля» 2366 0 2366 
ТОВ «Яровит Інвест» 518 518 0 
СТОВ «Аграрник» 95 0 95 
ТОВ «Лоретта Агро» 702 702 0 
ТОВ «Агрокряж» 167 167 0 
ТОВ «Зоряний світанок» 452 452 0 
ТОВ «Летичів Агроінвест» 238 238 0 
ТОВ «Агроінвестзерно» 60 60 0 
ПП «Кудинка» 63 63 0 
ФГ «Агроповіт» 432 451 199 
ФГ «Западинці Агро» 68 0 68 
ФГ «Приказюк ОБ» 30 0 30 
ФГ «Криниченька» 128 0 128 
ФГ «Бастіон» 99 0 99 
ФГ «Блонський» 57 0 57 
ФГ «Липко» 6 6 0 
ФГ «Кармелюкове» 56 56 0 
ФГ «Промінь» 11 0 11 
ФГ «Воля» 17 0 17 
ФГ «Дубовий» 14 0 14 
ФГ «Писаренко» 30 0 30 
ФГ «Десна» 5 5 0 
ФГ «Лобода» 70 70 0 
ФГ «Серга» 27 27 0 
ФГ «Родовіт» 416 416 0 
Всього 30774 20577 9527 

Джерело: управління агропромислового розвитку Летичівської райдержадміністрації 
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 Посівні площі на території громади складають 68,4% від загальної по 

району. 
 

1.5. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЕКОЛОГІЯ 

 

1.5.1 Природні ресурси та рекреаційний потенціал 

 На території громади Летичівської громади розташовані наступні 

родовища корисних копалин:  

 Антонівське родовище вапняку - 3,0 км на північний-захід від                      

с. Антонівка, правий беріг р. Південний Буг, 10 км на південний-захід від 

смтЛетичів. Запаси сировини за кат. А+В+С –264,7 тис м3. Родовище не 

розробляється.  

 Терлівське родовище вапняку – 0,3 км на північ від с. Терлівка. Запаси 

сировини за кат. А+В+С-872,0 тис.м3. Родовище не розробляється. 

 Новокостянтинівське родовище суглинку – східна околиця                             

с. Новокостянтинів, 35 км на південний-схід від з.ст. Адампіль.  Запаси 

сировини за кат. А+В+С-184,22 тис.м3. Родовище розробляється ПП «Лагуна 

Поділля» площею 7,4245 га (договір оренди), ставка орендної плати 

становить 8,27% від нормативної грошової оцінки землі. 

 Щедрівське родовище суглинку – південна околиця с. Щедрова, 2,5 км 

на південний-схід від з.ст. Деражня. Запаси сировини за кат. А+В+С-553,6 

тис. м3. Родовище не розробляється.  

 Летичівське родовище суглинку – біля хут. Завовк, 27,0 на захід від      

з.ст. Деражня. Запаси сировини за кат. А+В+С-1789,0 тис.м3 Родовище не 

розробляється.  

 Голенищівське родовище суглинку – 0,5 км на південь  від с. 

Голенищеве,   15 км на північний-схід від з.ст. Вовковинці. Запаси сировини 

за кат. А+В+С-385,0 тис. м3. Родовище не розробляється. 

В громаді також наявні родовища торфу, приурочені до заболочених 

частин заплав річок: перспективні до розвідки Рудавське (4,0 км  на 

північний-схід від смтЛетичів, від с. Вербка на південний-захід 2 км, від с. 

Суслівці на південний-схід) та Голенищеве (13 км на південний-схід від смт 

Летичів). 

1.5.2 Земельні ресурси 

 Основну частину території громади становлять землі 

сільськогосподарського призначення – 43866,7945 га. Водойми займають 

2622,5500 га. Найбільші річки громади: Вовк, Південний Буг, Згар. Ліси та 

інші лісо вкриті площі громади займають площу 14195,5800 га. У загальній 

структурі земельного фонду 69,4% займають сільськогосподарські угіддя, 

розораність яких – понад три чверті.  

 Структура земельних ресурсів та розподіл їх по користувачах наведено 

далі (див. Таблиці  5.2.1. та 5.2.2.). Для аналізу використано дані щорічної 

державної статистичної звітності за формою 6- зем. 
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 Таблиця 5.2.1. 

Структура використання земельних ресурсів Летичівської ОТГ у 

 відповідності до цільового призначення (за формою 6- зем) 

№ пп 
Цільове призначення земель 

Площа 

Га % 

 Всього земель в межах адміністративно- територіальної одиниці 63197,0000 

 

100,00 

 

1 Сільськогосподарські землі 43866,7945 

 

69,4 

1.1 

Сільськогосподарські угіддя 42789,9209 

 

97,55 

- рілля 33043,4888 

 

 

- багаторічні насадження 1000,2900 

 

 

- сіножаті 2980,3900 

 

 

- пасовища 5226,8700 

 

 

 - перелоги 538,8821 

 

 

1.2 Землі під господарськими будівлями і дворами 
510,3800 

 

1,16 

1.3 Землі під господарськими шляхами і прогонами 364,9700 

 

0,83 

1.4 Землі, які перебувають у стадії меліоративного будівництва та 

відновлення родючості 

201,5236 

 

0,46 

1.5 Інші 0,0000 0,00 

 

2 Забудовані землі 1956,4755 

 

3,10 

2.1 Землі під житловою забудовою 547,5400 27,99 

2.2 Землі промисловості 40,3700 

 

2,06 

2.3 Землі під відкритими розробками, кар'єрами 120,3000 

 

6,15 

2.4 Землі, які використовуються в комерційних цілях комерційного та 

іншого використання 

17,8755 

 

0,91 

2.5 Землі громадського призначення 119,6200 

 

6,11 

2.6 Землі змішаного використання 0,0000 

 

 

2.7 

Землі які використовуються для транспорту та зв'язку: 520,6400 

 

26,61 

- під дорогами 515,7000 

 

 

- під залізницями 0,0000  

- під аеропортами та відповідними спорудами 0,0000  

- інші землі 
4,9400 

 

 

2,8 

Землі які використовуються для технічної інфраструктури: 18,7100 0,96 

- для видалення відходів 14,8000 

 

 

- для водозабезпечення та очищення стічних вод 0,3000 

 

 

- для виробництва та розподілення електроенергії 3,6100 

 

 

- інші 0,0000  

2.9 Землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі: 571,4200 

 

29,21 

 - зелені насадження загального користування 3,5700 

 

 

 - кемпінги, будинки для відпочинку 5,3200  

 - відведені під будівництво (будівництво, на яких не розпочато) 0,0000  

 - під гідротехнічними спорудами 25,6400  

 - вулиці, набережні, площі 453,2400 

 

 

 - кладовища 83,6500 

 

 

 

3 Ліси та інші лісо вкриті площі 14195,5800 

 
22,46 

3.1 Вкриті лісовою (деревною та чагарниковою) рослинністю 12946,9600 91,20 
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3.2 Не вкриті лісовою рослинністю 680,6000 4,79 

3.3 Інші лісові землі 7,9000 0,06 

3.4 Чагарники 560,1200 3,95 

3.5 Для відпочинку 0,0000 

 

 

4 Відкриті заболочені землі 367,4100 

 
0,58 

5 
Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним 

покривом 

188,1900 0,30 

6 Внутрішні води 2622,5500 

 
4,15 

6.1 Під природними водотоками (річками та струмками) 669,4400 

 

25,53 

6.2 Під штучними водотоками (каналами, колекторами, канавами) 38,3700 1,46 

6.3 Під озерами 0,0000 

 

 

6.4 Під ставками 503,2500 

 

19,19 

6.5  Штучні водосховища 1411,4900 53,82 

Джерело: селищна рада 

Таблиця 5.2.2. 

Основні землекористувачі земельних ресурсів громади, 2016 р. (за формою 6- зем) 

  

Категорії землекористувачів 

Кількість 

власників землі та 

землекористувачів 

одиниць 

загальна площа 

земель, всього 

га % 

1 Сільськогосподарські підприємства 9 20338,3107 32,18 

     

2 
Громадяни, яким надані землі у власність і 

користування 

24875 19962,2361 31,59 

     

2.1 Селянські (фермерські) господарства 23 1344,4795  

2.2 Ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

2199 9097,8966  

2.3 Особисті підсобні господарства 
8745 4520,0000  

2.4 Ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку і господарських будівель 

(присадибні ділянки) 

11356 2151,2900  

2.5 Ділянки для садівництва 306 33,5300  

2.6 Ділянки для дачного будівництва 1 0,1500  

2.9 Ділянки для здійснення несільськогосподарської 

підприємницької діяльності 

134 17,8200  

2.10 Ділянки для сінокосіння та випасання худоби - 2324,9500  

 Всього наведена складова  площі по п.2  19490,1161 30,84 

     

3 Заклади, установи, організації 95 256,8600 0,41 

     

3.1 Органи державної влади та місцевого самоврядування - 1,2600  

3.2 Громадські організації - -  

3.3 Заклади освіти 23 75,6300  

3.4 Заклади культурно-просвітницького обслуговування 1 18,0500  

3.5 Релігійні організації 13 7,3900  

3.6 Заклади фізичної культури та спорту 1 4,2700  

3.7 Заклади охорони здоров'я 2 15,9200  

 Всього наведена складова  площі по п.3  121,26 0,19 

     

4 Промислові та інші підприємства 13 32,3300 0,05 

4.1 Підприємства добувної промисловості - -  
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4.2 Підприємства з виробництва та розподілу 

електроенергії 

1 6,5500  

4.3 Підприємства з виробництва будівельних матеріалів 2 4,8400  

4.4 
Підприємства харчової промисловості та з 

перероблення сільськогосподарських продуктів 

5 8,8600  

4.5 Підприємства інших галузей промисловості 5 12,0800  

5 Підприємства та організації транспорту, зв'язку 2 508,5255 0,80 

5.1 Залізничного транспорту - -  

5.2 Автомобільного транспорту 1 503,2700  

5.3 Трубопровідного транспорту - 0,1000  

6 Частини, підприємства, організації, установи, 

навчальні заклади оборони 

4 2,1400 0,00 

7 Організації, підприємства і установи 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та 

історико-культурного призначення 

1 10,7425 17,00 

8 Лісогосподарські підприємства 2 13718,4000 21,71 

9 Водогосподарські підприємства - -  

10 Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і 

організації з участю українських, іноземних 

юридичних та фізичних осіб 

1 5,4400 0,01 

11 Землі запасу та землі, не надані у власність та 

постійне користування (які не надані у тимчасове 

користування) 

- 8362,0152 13,23 

12 Всього земель, які входять до адміністративно-

територіальної одиниці 

25002 63197,0000 100,0 

Джерело: селищна рада  

 Для поліпшення інвестиційної привабливості громади, потребує 

впорядкування містобудівна документація території та необхідно провести 

інвентаризацію земельних ділянок. В цьому напрямку проведено певні 

заходи, а саме: 

 Ініційовано проведення геодезичних зйомок за межами населеного 

пункту Бохни, які враховують розташування індустріального парку 

відповідно до  генерального плану;  

 Проведено геодезичні роботи за межами с. Горбасів з метою 

розширення межі  населеного  пункту;  

 Перебуває  в стадії  завершення розроблення генеральних планів по 12 

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

  Виготовлено історико-архітектурний опорний  план смтЛетичів та 

подано на погодження до Управління культури, національностей, релігії, 

та туризму Хмельницької ОДА. 

Інформація про стан містобудівної документації по населених пунктах 

наведена далі в Таблиці 5.2.3. 

Таблиця 5.2.3. 
Наявність містобудівних документів у населених пунктах громади 

№ Назва населеного 

пункту 

Картографо-

топогеодезична 

основа 

Генеральний 

план 

Історико-

архітектурний 

опорний план 

Примітка 

 

1 

Летичів виготовлено немає Договір 

№1.3/17 від 

05.04.2017 р. 

в  стадії розробки 
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2 Голенищеве виготовлено виготовлено - виготовлено 

3 Буцні виготовлено надано дозвіл - в стадії розробки 

4 Майдан виготовлено виготовлено - виготовлено 

5 Майдан-Голенищівський виготовлено немає - відсутній 

6 Нова Гута виготовлено виготовлено - виготовлено 

7 Прилужне виготовлено надано дозвіл - в стадії розробки 

8 Горбасів виготовлено договір 2016р - в стадії завершення 

9 Марківці виготовлено виготовлено - виготовлено 

10 Козачки виготовлено виготовлено - виготовлено 

11 Анютине виготовлено виготовлено - виготовлено 

12 Варенка виготовлено виготовлено - виготовлено 

13 Кудинка виготовлено виготовлено - виготовлено 

14 Рожни виготовлено виготовлено - виготовлено 

15 Свічна  виготовлено виготовлено - виготовлено 

16 Майдан-Вербецький виготовлено договір 2016р - в стадії завершення 

17 Білецьке виготовлено договір 2016р - в стадії завершення 

18 Суслівці виготовлено виготовлено - виготовлено 

19 Антонівка виготовлено виготовлено - виготовлено 

20 Копитинці виготовлено виготовлено - виготовлено 

21 Новокостянтинів виготовлено виготовлено - виготовлено 

22 Попівці виготовлено виготовлено - виготовлено 

23 Рудня виготовлено виготовлено - виготовлено 

24 Подільське виготовлено виготовлено - виготовлено 

25 Ревуха виготовлено виготовлено - виготовлено 

26 Терлівка виготовлено виготовлено - виготовлено 

27 Сахни виготовлено надано дозвіл - в стадії розробки 

28 Лозни виготовлено немає - відсутній 

29 Майдан-Сахнівський виготовлено немає - відсутній 

30 Снітівка виготовлено надано дозвіл - в стадії розробки 

31 Малаківщина виготовлено немає - відсутній 

32 Російська Буда виготовлено немає - відсутній 

33 Чапля виготовлено виготовлено - виготовлено 

34 Юрченки   виготовлено виготовлено - виготовлено 

35 Ялинівка виготовлено надано дозвіл - в стадії розробки 

36 Вербка виготовлено виготовлено - виготовлено 

37 Лісо-Березівка виготовлено немає - відсутній 

38 Москалівка виготовлено немає - відсутній 

39 Новомиколаївка виготовлено немає - відсутній 

40 Розсохувата виготовлено немає - відсутній 

41 Греченці виготовлено надано дозвіл - в стадії розробки 

42 Іванинці виготовлено немає - відсутній 

43 Михунки виготовлено немає - відсутній 

44 Грушківці виготовлено надано дозвіл - в стадії розробки 

45 Бохни виготовлено надано дозвіл - в стадії розробки  

Джерело: селищна рада 

Летичівською селищною радою виготовлено та затверджено детальний 

план виробничої території обмеженої вулицями Пархоменка, Кармалюка, 

Автопарківська для будівництва цеху з виготовлення ПВХ листів в 

смтЛетичів (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, проводиться планова робота над створенням громадських пасовищ за 

рахунок земель державної та комунальної  власності.  Зокрема, у 2017 році  

зареєстровано право комунальної власності на 8 громадських пасовищ 
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загальною площею 76,3689 га. У стадії завершення перебуває документація 

по 7 земельних ділянках, визначених для створення громадських пасовищ, 

загальна площа яких становить 167,0828 га. У стадії розробки перебуває 

документація по 12 земельних ділянок під громадські пасовища, загальна 

площа яких становить 239,9645 га. 

1.6. УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ 
 

1.6.1 Місцевий бюджет 

Доходи бюджету 

 Бюджет Летичівської селищної ради на 2017 рік за доходами (з 

врахуванням трансфертів) з урахуванням  уточнень затверджено в сумі 

125590,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду складають 116433,3 

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

Доходи загального фонду передбачають субвенції в сумі 47344,6 тис. 

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

тис.грн., стабілізаційну дотацію 150,0 тис.грн. 

Обсяг власних доходів затверджено в сумі 57390,4 тис.грн., в тому 

числі: загального фонду 56078,4 тис.грн., спецфонду – 1312,0 тис.грн. 

 До загального   фонду селищного  бюджету за доходами ( без 

врахування трансфертів) у 2017 році надійшло 57372,9 тис.грн., що становить  

102,3 відсотки до планових призначень,  затверджених селищною радою з 

урахуванням уточнень  або 1294,5 тис.грн. перевиконання. 

 Динаміка власних доходів Летичівської громади наведена в діаграмі 

(див. Рисунок 6.1.1.). 
Рисунок 6.1.1.   Динаміка власних надходжень бюджету громади (в тис.грн.) 

 

       Джерело: селищна рада 
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Сума надходжень власних доходів бюджету селищної ради у 2017 році 

в розрахунку на одного жителя склала 3056 грн., з врахуванням трансфертів  

відповідно – 6495 грн. 

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів селищного   

бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних 

надходженнях становить 51,1 %,   за 2017 рік період його надійшло 29313,6 

тис.грн., що становить 102,6 % до річних планових призначень.  

 Отже, власні доходи бюджету селищної ради мають позитивну 

динаміку за три роки. У 2016 році порівняно із надходженнями попереднього 

року темп росту надходжень зведеного бюджету склав 233,3%, у 2017 році 

порівняно з 2016 роком – відповідно 139,9%.  

Планові показники зведеного бюджету 2018 року обраховано  по 

доходах в сумі 60330,1 тис.грн., що до фактичного виконання 2017 року 

становить 101,5%.  В тому числі затверджено бюджет громади з обсягом 

власних доходів загального фонду -   58477,6 тис. грн., порівняно з 

фактичними надходженнями 2017 року приріст складає 1,9% або це в 

абсолютній сумі - 1104,7 тис.грн. 
Видатки бюджету 

У 2017 році видатки бюджету Летичівської селищної ради склали 

130146,2 тис.грн., в тому числі по загальному фонду – 108591,8 тис.грн., по 

спеціальному – 21554,4 тис.грн. Структура  видатків селищного бюджету 

Летичівської об’єднаної територіальної громади  у 2017 році наведена в 

діаграмі (Рисунок 6.1.2) 

Рисунок 6.1.2 
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Джерело: селищна рада 

В розрахунку на 1 жителя громади  проведено  видатків в сумі 6692 

грн. Найбільше бюджетних коштів було направлено на освіту – в складі 

видатків вони займають питому вагу 52%. Загальний обсяг видатків 

селищного бюджету на 2018 рік визначено в сумі 123553,9 тис. грн., з них 

обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 115016,9 тис.грн. та 

видатків спеціального фонду - 8537,0 тис.грн. Темп росту обсягу видатків 

загального фонду бюджету на плановий рік до фактично проведених видатків 

у 2017 році складає 105,9% Бюджет розвитку планується в сумі 380 тис.грн. 

1.6.2. Партнери з розвитку громади 

Летичівська селищна рада активно підтримує та розвиває міжнародні 

зв’язки та має місто-побратим – гміна Івановіце (Польща). 5 вересня 2012 р. 

була підписана Угода щодо намірів про налагодження співпраці між 

територіальними громадами Летичівської селищної ради Хмельницької 

області та гміни Івановіце Малопольського воєводства Республіки Польща. 

РОЗДІЛ 2. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ ЛЕТИЧІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 
 

2.1. МІСІЯ І СТРАТЕГІЧНЕ  БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

Визначення категорії «Місія»:  

o Місія громади (як адміністративно-територіальної одиниці) - це основне її 

призначення (пов’язане з причиною її появи в минулому), її місце в 

економічній системі регіону та держави, її унікальні особливості та 



46 

конкурентні переваги, які в неї вже є та які громада хотіла б зберегти для 

подальшого власного розвитку або здобути у свідомому процесі розвитку. 

Визначення категорії «Бачення»:  

o Стратегічне Бачення - це спільне, погоджене на основі консенсусу  

уявлення жителів громади про те, якою громада (як адміністративно-

територіальна одиниця) має бути в майбутньому. Іноді Стратегічне Бачення 

формулюється досить деталізовано, навіть із визначенням певних показників. 

Іноді дві категорії (Місію та Стратегічне Бачення) об'єднують в одну.  

Члени Робочої групи дійшли згоди, що Місія та Бачення майбутнього 

громади в 2022 році органічно співпадають та відображають як історичне 

призначення території, так і сучасні уявлення громади про свої конкурентні 

переваги для успішного стабільного розвитку. 

Місія-Бачення Летичівської громади в 2022 році 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   SWOT – АНАЛІЗ   ГРОМАДИ 

Для вибору пріоритетів, було проаналізовано внутрішні та зовнішні  

фактори, які мають безпосередній позитивний або негативний  вплив на 

громаду, результати відображено у вигляді таблиці далі: 

2.2.  Результати SWOT-аналізу громади  

Сильні сторони S (внутрішні) Слабкі сторони W (внутрішні) 

Летичівська громада – перлина українського Поділля з 

розвиненими сільським господарством та промисловістю,  

екологічно чиста територія, безпечна для проживання, 

незалежна фінансово самодостатня громада з  ефективним 

використанням природно-ресурсного потенціалу, 

привабливим інвестиційним кліматом, стійким ростом 

добробуту   населення,   духовно-патріотичний настрій якого 

спрямований на те, щоб бути господарями свого краю, 

творцями свого життєвого простору  
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1. Проходження державних автодоріг через центр 

громади, його розміщення на  невеликій  відстані від 

обласних центрів - Вінниці та Хмельницького,  

розвинені транспортні сполучення та перевезення. 

2. Наявність сприятливої  бази (вільні промислові 

площі, трудові ресурси, сировина) для створення 

переробних підприємств на території громади. 

3. Розвинена  галузь вирощування 

сільськогосподарських культур завдяки потужним 

сільгоспвиробникам, дрібним фермерам, 

одноосібникам. 

4. Досить вагома  частка  малого та середнього 

бізнесу, особливо в торгівлі, сільському 

господарстві. 

5. Працездатне  населення складає більше половини 

всього населення, значна частка дітей та молоді.  
6. Родовища корисних копалин: глини, піску, 
вапняків.  
7. Наявність річок, ставків, рекреаційних місць, 
відносно екологічно чиста територія громади. 

8. Збережені архітектурні, історико - культурні 

об’єкти для розвитку світоглядного пізнавального 

туризму.   

9. Творчі колективи одні з найкращих в області та 

популяризують  громаду в області, Україні. 

10.  Наявність  громадських організацій, які мають 

досвід реалізації проектів із залученням коштів 

МТД.  

1. Відсутність містобудівної документації – 

генеральних планів населених пунктів.  

2. Погіршення демографічної ситуації через 

високий рівень безробіття та відтік 

працездатного населення.  

3. Низька якість дорожнього покриття між 

населеними пунктами громади, а також 

всередині сіл, селища. 

4.  Недостатній рівень медичного 

обслуговування населення  через відсутність 

необхідного медичного обладнання,  дефіцит 

кадрів в медичних закладах. 
5.  Потребує оновлення матеріально - технічна 

та навчально-методична база освітніх закладів.  

6. Негативний стан спортивної інфраструктури 

та її відсутність не сприяє мотивації здорового 

способу життя. 
7. Застарілі інженерні мережі водопостачання,  
водовідведення, проблема очисних споруд в 
смтЛетичів 
8. Забрудненість придорожніх зон, берегів рік, 
лісосмуг стихійними сміттєзвалищами через 
недосконалу  систему збору та утилізації сміття.  
9. Відсутність облаштованих місць для 
масового відпочинку, зокрема пляжів для 
дорослих та дітей, майданчиків, парків  тощо 
10. Збільшення випадків  асоціальної 

поведінки, особливо серед молоді 

Можливості O (зовнішні) Загрози T (зовнішні) 
1. Поглиблення інтеграції з ЄС, відкриття ринків 

країн ЄС, зростання попиту на продукти харчування  

стимулюватиме  їх вирощування та створення 

переробки. 

2. Використання місцевих природних ресурсів для 

створення підприємств (виготовлення цегли, пелетів 

з відходів агропродукції, торфобрикетів  тощо).  

3. Участь в Державних, регіональних Програмах,  

у Європейських проектах розвитку громад, 

залучення коштів міжнародної матеріальної 

допомоги, Фонду регіонального розвитку для 

поліпшення стану інфраструктури громади. 
4. Зростання попиту  на туризм оздоровчого, 

світоглядного  та рекреаційного характеру  в Україні 

та світі.  
5.  Продовження державного курсу децентралізації 

та посилення фінансової  підтримки об‘єднаних 

громад. 

1. Згортання державних реформ та 

підтримки децентралізації.  

2. Зниження рівня життя через фінансову  та 

економічну кризи, знецінення національної 

грошової одиниці. 

3. Продовження або замороження 

військового конфлікту на сході країни.  
4. Нестабільність  державного 

законотворення, зокрема в податковій системі 

призведе до збільшення тіньового 

підприємництва.  

5. Високий рівень корупції - несприятливий 

інвестиційний  клімат 
6. Непосильне перекладання на місцеві 

органи самоврядування державних функцій 

соціального захисту населення. 
7. Зростання цін на енергоносії – додаткові 

видатки з бюджету.  

8. Екологічні та техногенні катастрофи. 

 

2.3. SWOT – МАТРИЦЯ  ГРОМАДИ 

Використовуючи  показники SWOT-аналізу, формуємо  SWOT-

матрицю, яка дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні та 

слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які 

мають стратегічне значення для  громади.  
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SWOT-матриця порівняння Сильних сторін та зовнішніх Можливостей громади  

Сильні сторони  

S (внутрішні) 

 Можливості 

 O  (зовнішні) 
1. Проходження державних 

автодоріг через центр громади, його 

розміщення на  невеликій  відстані від 

обласних центрів - Вінниці та 

Хмельницького,  розвинені транспортні 

сполучення та перевезення. 

1. Поглиблення інтеграції з 
ЄС, відкриття ринків країн ЄС, 
зростання попиту на продукти 
харчування  стимулюватиме  їх 
вирощування та створення 
переробки 

2. Наявність сприятливої  бази 

(вільні промислові площі, трудові 

ресурси, сировина) для створення 

переробних підприємств на території 

громади. 

3. Розвинена  галузь вирощування 

сільськогосподарських культур завдяки 

потужним сільгоспвиробникам, дрібним 

фермерам, одноосібникам. 

4. Досить вагома  частка  малого та 

середнього бізнесу, особливо в торгівлі, 

сільському господарстві. 
2. Використання місцевих 

природних ресурсів для створення 

підприємств (виготовлення цегли, 

пелетів з відходів агропродукції, 

торфобрикетів  тощо) 

5. Працездатне  населення складає 

більше половини всього населення, 

значна частка дітей та молоді.  

6. Родовища корисних копалин: 

глини, піску, вапняків.  3. Участь в Державних, 

регіональних Програмах,  у 

Європейських проектах розвитку 

громад, залучення коштів 

міжнародної матеріальної 

допомоги, Фонду регіонального 

розвитку для поліпшення стану 

інфраструктури громади. 
 

7. Наявність річок, ставків, 

рекреаційних місць, відносно екологічно 

чиста територія громади. 

4. Зростання попиту  на туризм 

оздоровчого, світоглядного  та 

рекреаційного характеру  в Україні 

та світі.  

8. Збережені архітектурні, історико - 

культурні об’єкти для розвитку 

світоглядного пізнавального туризму.   

 

9. Творчі колективи одні з 

найкращих в області та популяризують  

громаду в області, Україні. 

10. Наявність  громадських 

організацій, які мають досвід реалізації 

проектів із залученням коштів МТД. 
5. Продовження державного курсу 

децентралізації та посилення 
фінансової  підтримки об‘єднаних 
громад. 

Рис. 2.3.1. Взаємозв’язок  факторів SWOT у секторі  «Порівняльні переваги» 

Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий. 

Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, 

виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання 

стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову 

перспективу. 
SWOT-матриця порівняння   Сектор «Виклики» 

Підтримують 
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Слабкі сторони W (внутрішні)  Можливості O  (зовнішні) 

1. Відсутність містобудівної документації 
– генеральних планів населених пунктів 

 1. Поглиблення інтеграції з ЄС, 

відкриття ринків країн ЄС, 

зростання попиту на продукти 

харчування  стимулюватиме  їх 

вирощування та створення 

переробки. 
 

2. Погіршення демографічної ситуації 
через високий рівень безробіття та відтік 
працездатного населення 

3. Низька якість дорожнього покриття між 

населеними пунктами громади, а також 

всередині сіл, селища. 
 
4. Недостатній рівень медичного 
обслуговування населення  через 
відсутність необхідного медичного 
обладнання,  дефіцит кадрів в медичних 
закладах. 

2. Використання місцевих 

природних ресурсів для 

створення підприємств 

(виготовлення цегли, пелетів з 

відходів агропродукції, 

торфобрикетів  тощо).  
 

5. Потребує оновлення матеріально - 
технічна та навчально-методична база 
освітніх закладів 3. Участь в Державних, 

регіональних Програмах,  у 

Європейських проектах розвитку 

громад, залучення коштів 

міжнародної матеріальної 

допомоги, Фонду регіонального 

розвитку для поліпшення стану 

інфраструктури громади. 
 

6. Негативний стан спортивної 

інфраструктури та її відсутність не сприяє 

не сприяє мотивації здорового способу 

життя. 
 
7. Застарілі інженерні мережі 
водопостачання,  водовідведення, проблема 
очисних споруд в смтЛетичів 
 
8.  Забрудненість придорожніх зон, берегів 
рік, лісосмуг стихійними сміттєзвалищами 
через недосконалу  систему збору та 
утилізації сміття. 
 

4. Зростання попиту  на туризм 

оздоровчого, світоглядного  та 

рекреаційного характеру  в 

Україні та світі.  
 9. Відсутність облаштованих місць для 

масового відпочинку, зокрема пляжів для 
дорослих та дітей, майданчиків, парків  
тощо 
 5.  Продовження державного 

курсу децентралізації та 
посилення фінансової  підтримки 
об‘єднаних громад. 

10. Збільшення випадків  асоціальної 
поведінки, особливо серед молоді 

 

 

Рис. 2.3.2. Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Виклики»  

 

 

 

 
SWOT-матриця порівняння   Сектор «Ризики» 

 
Слабкі сторони W 

(внутрішні) 

 

 

Загрози T (зовнішні) 

1. Відсутність містобудівної 

документації – генеральних планів 

населених пунктів.  

1. Згортання державних 

реформ та підтримки 

Посилюють 

Зменшують 
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децентралізації.  

2. Погіршення демографічної ситуації 

через високий рівень безробіття та відтік 

працездатного населення.  

2. Зниження рівня життя 
через фінансову  та економічну 
кризи, знецінення національної 
грошової одиниці. 

3. Низька якість дорожнього покриття 

між населеними пунктами громади, а 

також всередині сіл, селища. 
 

3. Продовження або 
замороження військового 
конфлікту на сході країни.  

4. Недостатній рівень медичного 
обслуговування населення  через 
відсутність необхідного медичного 
обладнання,  дефіцит кадрів в медичних 
закладах. 

4. Нестабільність  
державного законотворення, 
зокрема в податковій системі 
призведе до збільшення 
тіньового підприємництва, 
зменшення бюджетних 
надходжень. 

5. Потребує оновлення матеріально - 
технічна та навчально-методична база 
освітніх закладів. 

6. Негативний стан спортивної 

інфраструктури та її відсутність не 

сприяє не сприяє мотивації здорового 

способу життя. 

5. Високий рівень корупції - 

несприятливий інвестиційний  

клімат 

 

7. Застарілі інженерні мережі 
водопостачання,  водовідведення, 
проблема очисних споруд в смтЛетичів 

6. Непосильне перекладання 
на місцеві органи 
самоврядування державних 
функцій соціального захисту 
населення. 

8. Забрудненість придорожніх зон, 
берегів рік, лісосмуг стихійними 
сміттєзвалищами через недосконалу  
систему збору та утилізації сміття.  

7. Зростання цін на 

енергоносії – додаткові видатки 

з бюджету.  

9. Відсутність облаштованих місць 
для масового відпочинку, зокрема 
пляжів для дорослих та дітей, 
майданчиків, парків  тощо 

8. Екологічні та техногенні 
катастрофи. 

10. Збільшення випадків  асоціальної 
поведінки, особливо серед молоді 

 

Рис. 2.3.3.  Взаємозв’язки факторів SWOT у секторі «Ризики» 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ, ВИКЛИКИ І РИЗИКИ ГРОМАДИ 

Порівняльні переваги  (визначені в результаті аналізу Сильних сторін 

та зовнішніх Можливостей): 
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   Зростання попиту на продукти харчування  в світі і країні, а також 

поглиблення інтеграції з ЄС, відкриття ринків країн ЄС для продукції,  що 

виробляється на території  громади стимулюватиме  їх вирощування  в 

діючих господарствах,  дає можливість створення та розвиток підприємств з 

заготівлі та переробки сільгосппродукції, виробництва  продуктів 

харчування, і  буде посилюватись за  рахунок таких сильних сторін громади 

як: вигідне географічне розміщення та  близьке знаходження до обласних 

центрів Хмельницького та Вінниці, проходження через центр громади 

розвинених транспортних сполучень, вантажних та пасажирських 

перевезень, наявності сприятливої  бази для подальшої переробки 

сільськогосподарської продукції, наявності потужних сільгоспвиробників, 

розвиненої  галузі вирощування сільгоспкультур, наявності трудових 

ресурсів та розвиненої підприємницької торговельної мережі. 

   Залучення коштів міжнародної технічної допомоги, Фонду 

регіонального розвитку, участь в Державних, регіональних Програмах  та 

залучення додаткових  коштів підсилить власні ресурси, участь активних 

громадян, на вирішення проблем громади, для поліпшення стану 

інфраструктури громади.  

 Серед населення України та Європи зростає популярність сільського, 

зеленого, спортивного, світоглядного туризму, чим може скористатися 

Летичівська громада, яка здатна посилити цю можливість використавши 

наявність рекреаційних місць, об’єктів архітектурних, історико - 

культурних пам’яток, екологічно чисту місцевість, та популяризуючи себе 

за допомогою творчих  колективів. 

 Продовження державного курсу децентралізації та посилення 
бюджетної підтримки об‘єднаних громад дасть можливість також вирішити 
ряд проблем території, зокрема поліпшення інфраструктури. 

Виклики  (визначені в результаті аналізу Слабких сторін і 

Можливостей): 
 

 Можливості використання місцевих природних ресурсів для створення 
підприємств можуть позитивно вплинути на демографічну ситуацію та 
мінімізувати відтік працездатного населення за межі громади, а також, 
опосередковано, зменшити безробіття та цим мінімізувати випадки 
асоціальної поведінки громадян. 

  Поглиблення інтеграції з ЄС, відкриття ринків країн ЄС, зростання 
попиту на продукти харчування  в світі і країні, а також для продукції,  що 
виробляється на території  громади стимулюватиме створення робочих 
місць та опосередковано може поліпшити демографічну ситуацію.   

 Проблеми відсутності містобудівної документації, недостатності 

фінансових ресурсів  для забезпечення належного стану інфраструктурних 

об’єктів (доріг, водопостачання, водовідведення, освіти, медицини, спорту, 
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зон відпочинку тощо)  будуть послаблені шляхом  можливості залучення 

коштів міжнародної технічної допомоги, Фонду регіонального розвитку, 

участь в Державних, регіональних Програмах. 

 Аналогічно позитивний вплив на ці ж проблеми матиме продовження 
державного курсу децентралізації та посилення бюджетної підтримки 
об‘єднаних громад. 

 Зростання популярності сільського, зеленого, спортивного, 
світоглядного туризму опосередковано «заставить» здійснити дії щодо 
запровадження системи очищення території від ТПВ, облаштувати місця 
масового відпочинку та розваг. 

Ризики  (визначені в результаті аналізу Слабких сторін і Загроз): 
 

 Загроза нестабільності  державного законотворення, зокрема в податковій 

системі призведе до тінізації економіки та зменшення надходжень в бюджет 

громади, що негативно вплине на вирішення  проблем: відсутність 

містобудівної документації, недостатність фінансових ресурсів у місцевому 

бюджеті для забезпечення належного стану інфраструктурних об’єктів.  

 Згортання державних реформ та підтримки децентралізації аналогічно 

посилить проблеми з незадовільним станом інфраструктури та обмеженістю  

фінансових ресурсів у місцевому бюджеті, опосередковано погіршить 

демографічну ситуацію. 

 На відплив за межі громади працездатного населення може мати вплив 

зниження рівня життя громадян через економічну кризу, знецінення 

національної валюти та замороження військових дій в зоні АТО.  Такі 

загрози також підсилять ризик збільшення асоціальної поведінки населення. 

 Високий рівень корупції та бюрократія не стимулюватиме 

інвестиційного пожвавлення, додаткові витрати з місцевого бюджету 

потребуватимуть виплати державних гарантій для населення та ріст цін на 

енергоносії, що може значно послабити  громаду в питаннях  фінансової 

забезпеченості та вирішенні інфраструктурних проблем. 

 Екологічні та техногенні катастрофи посилюватимуть проблеми з 

утилізацією ТПВ, очисними спорудами та каналізацією. 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу території, 

SWOT-аналізу та SWOT-матриці, було вибрано за основу динамічну 

(конкурентну стратегію), яка передбачає посилення  конкурентних переваг 

Летичівської громади, мінімізацію впливу на розвиток території слабких 

сторін, використовування можливостей, які виникають в Україні та  світі. 

При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.  

 

 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

 

3.1. НАПРЯМИ СТРАТЕГІЇ ТА ЇХ СТРУКТУРА 
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 Як результат вище описаних  аналітичних результатів було обрано три  

головні напрями концентрації  зусиль   громади. Стратегія розвитку 

Летичівської селищної ради ґрунтується на амбітному баченні майбутнього 

зростання і на трьох ретельно відібраних стратегічних напрямах: 

1. Економічний розвиток території, оскільки використовуючи процеси 

реформування економіки нашої  держави та наявний у громади потенціал, 

який ще до кінця не досліджений та не задіяний,  можна досягти  значних 

позитивних результатів у цій сфері. 

2. Розвиток інфраструктури та сфери комунальних послуг, оскільки 

саме тут існує найбільше відставання у якості життя громадян, що 

призводить до негативних соціальних та демографічних наслідків, але, разом 

з тим, території громади мають великі можливості та потенціал для 

залучення інвестицій. 

3. . Розвиток  людського  ресурсу  громади, оскільки дуже важливо щоб 

разом із розвитком та поліпшенням матеріальних основ території, розвивався 

і людський потенціал, зокрема в питаннях участі в управлінні територією, 

виховання творців свого краю та держави, поліпшення освітнього та 

культурного рівня, збереження духовних джерел та ідентичності. 

Економічний розвиток належить до основних чинників, що 

обумовлюють поліпшення матеріального життя  громадян, тоді як стратегічні 

напрямки, пов’язані з покращенням інфраструктурних об’єктів, стану 

обслуговування населення, та розвитку людського ресурсу, дозволяють 

досягнути комфортного та високого соціально-духовного рівня життя 

населення, що в цілому  дозволить забезпечити розвиток громади та  досягти 

поставлених цілей. 

У кожному з Напрямів Стратегії визначено низку необхідних 

Стратегічних та Операційних цілей. 

Стратегічні цілі випливають із стратегічного бачення і стратегічних 

напрямів і утворюють рамки, в яких прийматимуться рішення щодо 

конкретних завдань та заходів. Сукупність стратегічних цілей відповідає 

конкретному стратегічному напряму. Стратегічна ціль – бажаний результат 

цілеспрямованої діяльності в вирішенні ключової проблеми з оптимальним 

використанням ресурсів.  

Кожна стратегічна ціль конкретизується в операційних цілях, що 

деталізують  досягнення стратегічних цілей в окремих сферах діяльності. 

Сукупність операційних цілей складає стратегічну ціль. 

Операційні цілі, в свою чергу, конкретизовані в завданнях та заходах, 

що показують  як необхідно організовувати діяльність,  яку проводити  

безпосередньо  системну роботу в рамках виконання Стратегії. Кількість та 

якість заходів обумовлюють виконання завдань, які в сукупності дають 

можливість досягти Операційних цілей, далі – Стратегічних цілей та 

одержані  результати призведуть до виконання Стратегічних Напрямів. 

3.2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ  СТРАТЕГІЇ ЗА 

НАПРЯМАМИ 
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3.2.1. Напрямок Економічний розвиток території   

Економічна політика в державі, чи, навіть, на  окремій  її території, 

впливає на рівень  життя кожного громадянина. Тобто, добробут жителів 

залежить від фінансового стану господарюючих суб’єктів, рівня оплати 

праці, достатньої наявності робочих місць, можливості вести підприємницьку 

діяльність та використовувати власні сили і наявні ресурси для одержання 

доходу, забезпечення собі та своїй сім’ї  належного рівня  життя.  

Одним із генеруючих факторів, що сприяє економічному розвитку 

території є повноцінне використання наявних ресурсів – земельних, водних, 

лісових і ін. на користь громади, зокрема для забезпечення її фінансової 

стабільності. Ефективне освоєння місцевих корисних копалин також 

позитивно впливає на економічний розвиток, однак, потребує  залучення 

значних коштів та вдосконалення законодавчої бази. Для повноцінного 

використання ресурсного потенціалу необхідно провести роботу щодо 

впорядкування містобудівної документації, інвентаризації ресурсів, і, таким 

чином, створення продукту для місцевого та зовнішнього інвестора, 

полегшення ведення бізнесу, формування привабливого інвестиційного 

клімату. Громада повинна стати відкритою для інвестицій, зокрема, у  

підприємства переробки сільськогосподарської сировини, виробництва 

харчових продуктів.  У громади є потужне підприємницьке середовище, 

ресурси для успішного розвитку сільського  господарства. Проте, на нашій 

території практично відсутні  переробні підприємства.   

Летичівська громада має багато історичних пам’яток, рекреаційних та 

природних об’єктів. Проте, потрібно враховувати, що туристичний потенціал 

починає працювати, якщо його активно та  ефективно використовувати. 

Туристична галузь не може розвиватися без якісної популяризації 

туристичних продуктів. Враховуючи, що більшість інформації 

розповсюджується через Інтернет – необхідно працювати і в цьому напрямку 

для просування туристичних можливостей громади. 

Щоб досягти стратегічної цілі за напрямком 1. Економічний розвиток 

території  в  Стратегії  визначено Стратегічні та Операційні цілі (див.СХЕМУ), 

досягнення яких буде здійснюватися шляхом виконання розроблених завдань 

та конкретних заходів, що наводяться в Таблиці 3.2.1.1. Громаді необхідно буде 

розпочати формування позитивного іміджу, щоб створити привабливий 

бренд громади на основі своєї унікальності та конкурентних переваг.  

Паралельно необхідно створити систему популяризації  інвестиційних 

можливостей та продуктів громади. Це забезпечуватиме просування 

інформації, необхідної для інвестора на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, рекламу інвестиційних ресурсів та умов для розміщення інвестицій 

на території громади, формування іміджу громади як території зі 

сприятливим інвестиційним кліматом та спроможністю влади до плідної 

співпраці на паритетних умовах для покращення життя мешканців. 
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ХЕМА  

1.1. Підвищення  
конкурентоздатності 

території громади 
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1.2. Розвиток  малого 
та середнього бізнесу,  

ріст доходів 
домогосподарств 

населення 
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н

і ц
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Стратегічний напрямок 1. Економічний розвиток території  
 

           1.2.1.   Ефективна 
діяльність  особистих  
селянських господарств 

1.1.1. Використання наявного 
ресурсного потенціалу 

території для економічного 
розвитку 

1.1.2. Формування  

сприятливого середовища для 

залучення інвестицій 
 
 

1.2.3.  Розвиток  
світоглядного, зеленого  

 та  спортивного     туризму 

1.2.2.   Розвиток 
підприємництва 

СХЕМА   РОЗПОДІЛУ  СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМКУ  1  НА   СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ      ЦІЛІ 
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Таблиця 3.2.1.1. 

Стратегічний напрямок 1. Економічний розвиток території  

Стратегічна ціль 1.1.  Підвищення  конкурентоздатності території громади 

Операційна ціль 1.1.1. Використання наявного ресурсного потенціалу території 
 для економічного розвитку 

Завдання Заходи 

1.1.1.1. Раціональне використання 
земельних ресурсів для фінансової  

стабільності громади  
 

1.1.1.1.1. Виготовлення  право-встановлюваних 
документів  на користування земельними ділянками   
комунальними  установами  (з метою упорядкування 
землеволодінь, впровадження проектів із 
залученням позабюджетних коштів) 
1.1.1.1.2. Прийняття, в рамках чинного 
законодавства, нормативно-правового акту, яким 
закріпити особливості зміни договірних відносин між 
селищною радою та орендарями у разі зміни 
зовнішніх факторів (нормативної грошової оцінки, 
містобудівної документації, законодавчих вимог до 
розмірів орендної плати, встановлення обмежень та 
обтяжень використання земельних ділянок та іншого 
комунального майна) 
1.1.1.1.3. Здійснювати нормативно-правові дії з 
погодження та передачі земель державної власності 
до комунальної власності громади для створення 
громадських пасовищ та задоволення інших 
суспільних потреб  
1.1.1.1.4. Провести організаційну роботу щодо 
укладання договорів оренди земельних ділянок, які 
використовуються без правових підстав 
1.1.1.1.5. Забезпечення оперативного інформування 
відповідних органів для вжиття заходів у разі 
виявлення фактів самовільного зайняття земель чи 
використання земельних ділянок з порушенням 
законодавства. 
1.1.1.1.6. Здійснення повного комплексу заходів 
щодо передачі земель сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну 
власність об’єднаної територіальної громади 
1.1.1.1.7. Ініціювання припинення в установленому 
законодавством порядку користування земельними 
ділянками особами та суб’єктами господарювання, 
які систематично не сплачують земельний податок 
або орендну плату за землю 

1.1.1.2. . Ефективний менеджмент   
комунальним майном  для зміцнення 

фінансового потенціалу громади  
 

1.1.1.2.1. Проведення інвентаризації наявного 
комунального майна та налагодження системи: 
комунальне майно працює на наповнення  бюджету   
1.1.1.2.2. Створення електронного реєстру 
комунального майна, оприлюднюючи його  статус, 
умови відчуження, надання в оренду, 
користування; забезпечення періодичного 
оновлення реєстру 
1.1.1.2.3. Здійснення  постійного моніторингу 
раціонального використання кожного об’єкту 
комунального майна 
1.1.1.2.4. Переглянути договори оренди майна та 
провести коригування при наявності  в них ознак 
втрат  для бюджету селищної ради 



57 

1.1.1.2.5. Виробити механізм вчасного виявлення 
об’єктів відумерлої спадщини, безгосподарного 
майна  та взяття їх на облік  
1.1.1.2.6. Розробити системну методику щодо  
наповнення бюджету селищної ради за рахунок 
відчуження майна, яке неможливо ефективно 
використовувати: знаходиться в  аварійному, 
ветхому  стані, потребує значних затрат для 
відновлення, відсутня потреба у використанні тощо 
1.1.1.2.7. Здійснювати постійний контроль за 
сплатою коштів  пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту   

1.1.1.3. Повноцінне  використання 
наявних природних ресурсів, 

сировини (земельних, водних, 
лісових, корисних копалин, відходів 

сільського господарства тощо)  
 

1.1.1.3.1. Підготовка інформаційно-аналітичних 
матеріалів щодо наявних місцевих корисних копалин 
та популяризація їх  з метою залучення інвесторів 
для розробки цих  родовищ  
1.1.1.3.2. Вивчення можливості налагодження 
перероблення на біопаливо відходів деревообробки 
та продукції сільського господарства, підготовка 
проектної пропозиції для залучення інвестиційних 
коштів  
1.1.1.3.3. Налагодження системи обліку наявних 
природних ресурсів  по напрямах (земельні, водні, 
лісові, корисні копалини,  рекреаційні і т.д.), відходів 
сировини, матеріалів та підготовки інвестиційних 
проектів і пропозицій для їх використання на користь 
зміцнення фінансового потенціалу громади  

Операційна ціль 1.1.2       Формування  сприятливого  
середовища для залучення інвестицій 

Завдання Заходи 

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

1.1.2.1.1. Обґрунтування розподілу земель за 
цільовим призначенням шляхом розроблення 
генеральних планів, планів зонування населених 
пунктів громади та плану об’єднаної територіальної  
громади 
1.1.2.1.2. Організація участі в навчальних семінарах, 
конференціях, круглих столах з питань інвестиційної 
діяльності представників громади та суб’єктів 
підприємницької діяльності  
1.1.2.1.4. Виявлення та сприяння залученню нових 
компаній-інвесторів (як вітчизняних, так і зарубіжних) 
на територію громади 
1.1.2.1.5. Здійснення організаційних заходів щодо 
створення індустріального парку  

1.1.2.2. Популяризація інформації про 
громаду та її інвестиційні потреби  

1.1.2.2.1. Створення та періодичне оновлення на 
сайті громади інформаційної сторінки для інвесторів, 
зокрема щодо бази  вільних земельних ділянок, 
об’єктів комунального майна, промислових 
майданчиків, незавершеного будівництва тощо 
1.1.2.2.2. Розвиток партнерства з іншими регіонами 
України, іншими країнами, співпраця з Програмою 
розвитку ООН, міжнародними проектами,  
програмами, фондами 
1.1.2.2.3. Рекламування культурних, туристичних, 
історичних,  рекреаційних об’єктів  громади, а 
також продукції місцевих виробників на різних 
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заходах: фестивалях, форумах, виставках і т.д. 
1.1.2.2.4. Розробка та популяризація 
презентаційних матеріалів про громаду (буклети, 
слайд-шоу, веб-сторінки, соціальні мережі) для 
промоції території як комфортного місця для 
ведення бізнесу та інвестування 
1.1.2.2.5. Проводити презентації та конкурси серед 
жителів громади на кращі інвестиційні проекти 

1.1.2.3. Вдосконалення процедур та 
методів залучення інвестицій 

1.1.2.3.1. Системна підготовка інвестиційних  
проектів, пропозицій та  поширення їх через  
спеціалізовані  організації та заходи (сайти, 
виготовлення буклетів, участь в Міжнародних 
інвестиційних Форумах, різних виставках та 
презентаціях тощо) 
1.1.2.3.2. Розробка та прийняття нормативно-
правових актів з питань сприяння інвестиційній 
діяльності, зокрема:  вирішення земельно-правових 
питань при наданні в оренду, забудові; умови 
надання в оренду, відчуження комунального майна 
1.1.2.3.3. Визначення покрокового надання владних 
послуг та стимулів для інвесторів, що вкладають 
кошти в пріоритетні для громади проекти та види 
діяльності, обумовивши при цьому кількісні та якісні 
показники (кількість створених робочих місць, рівень 
оплати праці, рівень соціального захисту громадян, 
збереження довкілля тощо) 
1.1.2.3.4. Вдосконалення процедур та методів 
надання адміністративних послуг через  ЦНАП  

Стратегічна ціль 1.2. Розвиток  малого та середнього бізнесу,  ріст доходів 
домогосподарств населення 

Операційна ціль 1.2.1. Ефективна діяльність  особистих  селянських господарств 

Завдання Заходи 
1.2.1.1. Створення сприятливих  
умов для розвитку особистих   
селянських господарств  
 
 
 
 
 
 

1.2.1.1.1. Використання механізмів підтримки 
розвитку індивідуальних домогосподарств, зокрема,  
відшкодування вартості доїльних апаратів для 
громадян, що утримують п’ять і більше голів 
продуктивної ВРХ, іншого обладнання, забезпечення 
насінням/саджанцями тощо 
1.2.1.1.2. Ініціювання створенню  міні ферм в 
особистих селянських господарствах (молочно-
товарних по виробництву свинини, м’яса птиці та 
ВРХ) і формування  кластеру з вирощення та 
переробки   місцевої сільськогосподарської продукції  
1.2.1.1.3. Відбір та співпраця з активними жителями 
сіл  щодо  забезпечення їх участі  в інформаційно-
навчальних заходах  з питань впровадження 
сучасних технологій обробітку землі та ведення 
сільськогосподарського виробництва, попиту та 
пропозиції на ринку продуктів харчування, 
вирощування яких не пов’язане зі складними 
технологіями та дозволятиме домогосподарствам 
отримувати вищі прибутки у порівнянні з 
вирощуванням традиційної рослинницької продукції 
1.2.1.1.4. Залучення старостів сіл до збору системної 
інформації щодо потенційних можливостей 
домогосподарств у вирощенні сільськогосподарської 
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продукції, потреб  їх у насінні, саджанцях, проявах  
зацікавленості в створенні кооперативів та кластерів 
переробки місцевої продукції 

1.2.1.2. Підтримка розвитку в 
громаді кооперативного руху 

1.2.1.2.1. Відбір ініціативних жителів сіл, які 
зацікавлені у створенні кооперативу та проведення 
з ними заходів для вивчення досвіду успішно діючих 
кооперативів на території області і за її межами  
1.2.1.2.2. Формування у селах ініціативних груп та 
організація проведення їх навчання щодо створення 
та управління сільськогосподарським кооперативом, 
методів визначення форм  моделей таких 
кооперативів 
1.2.1.2.3. Підготовка проектів з метою залучення 
коштів міжнародної матеріально-технічної допомоги, 
коштів ДФРР і ін.  для  надання допомоги в закупівлі 
новоствореними кооперативами необхідних  
основних засобів та обладнання 

Операційна ціль 1.2.2.  Розвиток підприємництва 

Завдання Заходи 

1.2.2.1.   Сприяння розвитку  діючих 
та створенню нових суб’єктів 
господарювання малого та 
середнього бізнесу 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2.1.1. Проведення ефективної регуляторної 
підтримки діючих і  новостворених підприємств, 
особливо в галузях переробки  місцевих ресурсів  та  
сировини  
1.2.2.1.2. Надання допомоги в процедурах взяття в 
оренду  не використовуваних вільних приміщень, 
обладнання 
1.2.2.1.3. Сприяння участі представників малого та 
середнього бізнесу у місцевих та регіональних 
ярмарках, виставках товарів та послуг  
1.2.2.1.4. Надання професійної консультаційної 
допомоги фізичним особам, які виявили бажання 
започаткувати підприємницьку діяльність, створити 
юридичну особу або провести інші реєстраційні дії 
1.2.2.1.5. Розглянути можливість запровадження 
системи пільг щодо місцевих податків та зборів для 
новостворених суб’єктів  господарювання окремих, 
пріоритетних для громади, видів діяльності 
1.2.2.1.6. Розробка та впровадження методики 
надання в оренду об’єктів комунальної власності 
(землі та приміщень) на пільгових умовах для 
початківців-підприємців та фермерів, в концесію 

1.2.2.2. Популяризація 
підприємництва та фермерства, 
підвищення професійного рівня 
підприємців, навчання підприємців-
початківців. 

1.2.2.2.1. Підвищення професійного рівня 
підприємців, підприємців-початківців шляхом 
залучення їх до діючої в державі системи навчання 
та підвищення кваліфікації з організації та 
управління комерційною діяльністю в сфері 
виробництва, побутового обслуговування, зеленого 
туризму тощо 
1.2.2.2.2. Популяризація підприємництва та 
фермерства шляхом координації та організації 
проведення навчально-роз’яснювальних семінарів, 
брифінгів, конференцій, “круглих” столів, допомозі в 
розробці індивідуальних програм розвитку 
конкретних підприємств та господарств (бізнес-
плани, маркетингова стратегія,  навчання і ін.) 
1.2.2.2.3. Надання кваліфікованих роз’яснень 
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податкового та пенсійного законодавства, норм 
ведення підприємницької діяльності за допомогою 
“прямих” телефонних ліній та інформування через 
ЗМІ 
1.2.2.2.4. Облаштування інформаційних куточків, 
розповсюдження буклетів, здійснення анкетування 

Операційна ціль 1.2.3. Розвиток світоглядного, зеленого  
 та  спортивного     туризму 

Завдання Заходи 

1.2.3.1. Створення брендових 
туристичних продуктів, туристичних 
маршрутів 
 

1.2.3.1.1. Виготовлення брендової рекламної 
продукції та популяризація її в ЗМІ та інтернет-
ресурсах 
1.2.3.1.2. Розроблення туристичних маршрутів та 
проведення їх благоустрою, знакування і маркування  
1.2.3.1.3. Розвиток історичного, пізнавального, 
екологічного, спортивного, сільського зеленого 
туризму використовуючи природний  ландшафт, 
водні, лісові ресурси  на території громади 
1.2.3.1.3. Розробка туристичного маршруту 
“Мандрівка в духовність” (маршрут-ознайомлення з 
історією будівництва храмів, що знаходяться на 
території громади,  таїнствами сповіді, хрещення, 
спокути тощо) 
1.2.3.1.4. Розробка місцевого регуляторного  
механізму для стимулювання розвитку  сільського  
зеленого  туризму, в т.ч. підтримки створення 
агросадиб 
1.2.3.1.5. Формування та постійне поповнення бази 
даних про садиби сільського зеленого туризму 
1.2.3.1.6. Організація для власників сільських садиб  та 
зацікавлених громадян виїзних семінарів за участю 
тренерів кластеру сільського туризму “Оберіг 

1.2.3.2. Системне формування 
привабливого іміджу громади в області   
та  за   її межами 
 

1.2.3.2.1. Озеленення територій, розчистка водоймищ, 
покращення благоустрою населених пунктів 
1.2.3.2.2. Участь в обласних, всеукраїнських 
фестивалях, конкурсах народної творчості, а також 
проведення відповідних різноманітних місцевих 
заходів 
1.2.3.2.3.  Налагодження громадою ефективних  
професійних зв’язків в межах та поза межами 
області  для поширення інформації про культурні 
здобутки та надбання, культурну спадщину та 
сучасну творчість  
1.2.3.2.4. Участь у грантових програмах, що 
стосуються  збереження культурної спадщини, 
підтримки та заохочення активних та успішних 
закладів культури і поширення кращих практик у цій 
сфері 

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

1.2.3.3.1. Сприяння проведенню ремонтних і 
реставраційних робіт на пам’ятках місцевого значення 
та об’єктах культурної спадщини  
1.2.3.3.2. Використання об’єктів історико-
культурної спадщини для розвитку  туризму  
1.2.3.3.3. Проведення етнографічних експедицій 
з метою вивчення фольклору та етнографії краю, за 
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наслідками яких скомплектувати фонди аудіо-
відеозаписів зібрань фольклору, народних традицій, 
свят і обрядів, які використовувати для репертуару 
діючих аматорських колективів та  презентації ними 
своєї громади  
1.2.3.3.4. Виготовлення альбомів різдвяних 
колядок, щедрівок та віншування кожного села, 
старовинних гаївок, пісень та популяризація їх в 
інтернет-ресурсах  
1.2.3.3.5. Системне проведення в громаді 
культурно-мистецьких дійств, виставок, фестивалів 
для організації дозвілля різних вікових категорій 
населення 
1.2.3.3.6. Фінансова підтримка діяльності творчих 
колективів, забезпечення їхньої участі в районних, 
обласних, Всеукраїнських та Міжнародних заходах  
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3.2.2. Напрямок Розвиток інфраструктури та сфери комунальних послуг 

 Найбільше проблем на території громади виникає через незадовільний 

стан  інфраструктурних об’єктів. Коли йдеться про розвиток інфраструктури, 

то, перш за все, мають бути враховані такі її складові: транспорт, житлово-

комунальне господарство, рекреаційна система і екологія, як одні з найбільш 

важливих систем для нормального проживання населення. Але на сьогодні , 

для вирішення всіх проблем  громади  необхідно залучати  величезні 

фінансові ресурси, які насправді дуже обмежені.  Тому, дуже важливо в цій 

сфері  розробити  узгодженість дій та фінансів, визначити часові рамки. 

Неможливо  вирішити все одразу, лише покроково. Саме це  можна зробити за 

допомогою реалізації визначених в Стратегії розвитку громади стратегічних 

цілей, операційних цілей, завдань і заходів по цьому напряму розвитку . 

Значне навантаження на житлово-комунальне господарство, зумовлене 

потребами  населення створює ризики, пов’язані із дестабілізацією 

функціонування систем водопостачання і водовідведення (каналізаційних 

мереж), погіршенням санітарно - гігієнічної ситуації через безсистемність  

збирання та утилізації (знешкодження) твердих побутових відходів.  З метою 

забезпечення  належного   задоволення потреб населення у послугах 

відповідної якості, необхідно  насамперед визначити стан об’єктів 

інфраструктури,  які потребують поліпшення,  їх першочерговість  та 

значимість для забезпечення достойних умов проживання громадян, зважаючи 

на це сформувати систему проектних рішень із визначенням  об’єктів,  сум та 

джерел залучення інвестиційних коштів  для їх реалізації.  На поліпшення 

стану мереж водо забезпечення та водовідведення можливе залучення коштів 

із накопичень, які  допускається закладати  в складі  тарифів у вигляді 

інвестиційної складової.  Надзвичайно велике значення в цій сфері має 

ефективність використання  та економія ресурсів, особливо енергетичних, 

продуманість та застосування  новітніх технологій.   Потрібно враховувати, 

що направивши фінансові ресурси  для  створення  умов комфортного 

проживання (наприклад:  вуличне освітлення, система опалення ),  одночасно 

створюємо додаткове навантаження на бюджет, адже  все це потребуватиме 

витрат на  утримання (оплата електроенергії, обслуговування опор, заміна 

ламп і т.д.).  Використання інноваційних технологій, відновлюваної 

енергетики може значно скоротити бюджетні витрати  в перспективі, 

зменшити енергозатрати та  збільшити період  використання приладів та 

мереж без ремонтів і  заміни. Створення дієвого і прозорого механізму 

стимулювання  ініціатив та ідей енергозбереження також має важливе 

значення, оскільки змусить громадян відчути себе частиною громади, 

гвинтиком механізму, від якого також залежить загальний розвиток.  Все це 

враховано при розробці  цілей (див. СХЕМУ), завдань та заходів по вище 

названому напрямку розвитку Стратегії (Таблиця 3.2.2.1.). 
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2.1. Поліпшення об’єктів  
інфраструктури для 
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Стратегічний напрямок 2. Розвиток інфраструктури та сфери комунальних послуг 
громади 

 

2.2.1.  Забезпечення 
належної матеріально – 
технічної  бази для 
надання якісних 
комунальних послуг 

2.1.1. Доступність   та 

якість транспортного 

сполучення, належне водо 

забезпечення  та   

водовідведення 

2.1.2.   Благоустрій 

населених пунктів 

 
 

2.2.2. Політика 
енергетичної 
незалежності та економії 
ресурсів 

СХЕМА   РОЗПОДІЛУ  СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМКУ  2  НА   СТРАТЕГІЧНІ  ТА ОПЕРАЦІЙНІ  ЦІЛІ  
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Таблиця 3.2.2.1. 

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 Заходи 
2.1.1.1. Покращення 

інфраструктури доріг, 

доступність  пасажирських  

перевезень 

2.1.1.1.1. Обстеження та визначення доріг, які   
потребують ремонту і  охоплюють всі автомобільні шляхи 
населених пунктів та між ними, розроблення 
середньострокових планів поетапного ремонту доріг з 
врахуванням пріоритетів 
2.1.1.1.2. Проведення  капітального  та поточного ремонту  
доріг відповідно до затверджених планів із залученням 
коштів всіх джерел, не заборонених законодавством 
2.1.1.1.3. Сприяння будівництву автодороги за 
європейськими стандартами через смт Летичів (міжнародний 
шлях  М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам»янка) 
2.1.1.1.4. Сприяння ремонту доріг загального користування 
місцевого значення. 
2.1.1.1.5. Будівництво тротуарів в місцях масового руху 
людей та транспорту 
2.1.1.1.6. Покращення доступності пасажирських 
перевезень для жителів віддалених сіл шляхом залучення 
на територію громади нових перевізників, відкриття 
маршрутів, а також поліпшенням якості  доріг 

2.1.1.2. Забезпечення всіх 

жителів громади якісною 

питною водою та для 

господарських потреб 

2.1.1.2.1. Визначення першочергових проблем з 
водопостачанням в населених пунктах селищної ради та 
розробка Програми забезпечення питною водою жителів 
громади  
2.1.1.2.2. Системна робота над підготовкою грантових 
проектів з метою залучення коштів міжнародної технічної 
допомоги для вирішення проблем водопостачання 
2.1.1.2.3. Виготовлення проектно-кошторисних 
документацій на будівництво нових водогонів та  
свердловин  в населених пунктах громади  
2.1.1.2.4. Виготовлення плану-схеми системи 
водопостачання в смт Летичів  
2.1.1.2.5. Проведення робіт з будівництва,  реконструкції, 
відновлення, поточного, капітального ремонту систем 
водопостачання, по потребі розконсервації, чистки  
свердловин в селах громади  
2.1.1.2.6. Підготовка та впровадження проекту по   
реконструкції, будівництву нових ланок системи 
водопостачання в смт Летичів  
2.1.1.2.7. Охорона та раціональне використання   джерел 
питного водопостачання та захист їх від шкідливого 
впливу, розвиток водопровідного господарства, 
підвищення ефективності його функціонування  

2.1.1.3. Безпечне 

водовідведення 

2.1.1.3.1. Розробка схем  водовідведення в смт Летичів, 
вивчення потреб водовідведення в інших населених 
пунктах громади  
2.1.1.3.2. Виготовлення проектно-кошторисних 
документацій по реконструкції очисних споруд, напірного 



65 

колектору та каналізаційно-насосних станцій в смт Летичів,. 
2.1.1.3.3. Проведення робіт з реконструкції очисних 
споруд, реконструкції напірного колектору та каналізаційно-
насосних станцій в смтЛетичів  

Операційна ціль 2.1.2.   Благоустрій населених пунктів 

Завдання Заходи 
2.1.2.1. Впорядкування системи 
збору та утилізації побутових 
відходів  

2.1.2.1.1. Проведення  моніторингу  системи збору та 
утилізації побутових відходів  
2.1.2.1.2. Досягти оптимальної системи збору побутових 
відходів у населення ,суб’єктів господарювання  
2.1.2.1.3. Утилізація сміття на впорядкованих 
сміттєзвалищах громади 
2.1.2.1.4. Запровадження роздільного збору сміття 
2.1.2.1.5. Придбання необхідного обладнання та 
спецтехніки для роздільного збору сміття 
2.1.2.1.6. Укладання договорів на вивезення сміття з 
населенням та суб’єктами господарювання 
2.1.2.1.7. Здійснення контролю над потенційними місцями 
де могли б виникати стихійні сміттєзвалища, недопущення 
забруднення територій стихійними сміттєзвалищами 
2.1.2.1.8. Повне охоплення території громади послугами зі 
збору та вивезення ТВП, встановлення додаткових місць 
для роздільного збору сміття, оновлення контейнерного 
господарства, облаштування контейнерних майданчиків 
2.1.2.1.9. Підвищення рівня відповідальності та екологічної 
культури населення 

2.1.2.2. Озеленення територій, 
встановлення вуличного  
освітлення та  облаштування 
місць  відпочинку  громадян  

2.1.2.2.1. Проведення моніторингу території селищної 
ради на потребу в озелененні, облаштуванні вуличного 
освітлення та місць відпочинку громадян 
2.1.2.2.2. Оснащення  населених пунктів району вуличним 
освітленням із застосуванням технологій 
енергозбереження 
2.1.2.2.3. Обладнання спортивних та дитячих майданчиків 
поблизу багатоквартирних будинків, у парках та скверах  
2.1.2.2.4. Облаштування скверів, зон відпочинку для сімей, 
дітей та молоді, здійснення насадження дерев, кущів, 
декоративних рослин з залученням громадян на 
добровільних умовах 
2.1.2.2.6. Облаштування спеціальних пляжних зон для 
дітей та дорослих  

Стратегічна ціль 2.2.  Вдосконалення сфери надання та споживання житлово-
комунальних послуг 

Операційна ціль 2.2.1. Забезпечення належної матеріально – технічної  бази для 
надання якісних комунальних послуг 

Завдання Заходи 
2.2.1.1. Посилення 
матеріально-технічного бази 
сфери надання комунальних 
послуг 

2.2.1.1.1. Оцінка повноти та якості  комунальних послуг, що 
надаються на території громади населенню, спроможності 
житлово-комунальної сфери  для належного виконання 
своїх функцій  
2.2.1.1.2. Провести моніторинг потреби в покращенні 
матеріально-технічного  забезпечення сфери житлово-
комунальних послуг 
2.2.1.1.3. Закупівля комунальної техніки, необхідної для 
поліпшення якості та своєчасності надання комунальних 
послуг  за рахунок усіх можливих джерел фінансування 
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2.2.1.1.4. Вивчення можливості збільшення переліку 
послуг, що надаються комунальним підприємством для 
поліпшення його фінансового стану (зокрема ритуальних, 
оранки, порізки дров,  формування бригади спеціалістів з 
виконання будівельних  та ремонтних робіт тощо)  
2.2.1.1.5. Системне укладання договорів на утримання 
житла та прибудинкових територій,  збору побутових відходів, 
водопостачання та водовідведення з громадянами та 
суб’єктами  господарювання 
2.2.1.1.6. Впорядкування території комунального ринку 

2.2.1.2. Ефективна тарифна 
політика, ринкові відносини в 

сфері комунальних послуг 

2.2.1.2.1. Вивчення законодавчого поля та запровадження 
механізму встановлення відновлювальної інвестиційної 
складової в тарифах на водопостачання  та 
водовідведення  
2.2.1.2.2. Забезпечення систематичного та послідовного 
оновлення водопровідних та каналізаційних мереж за 
рахунок цільового направлення коштів, що накопичуються 
від інвестиційної складової в тарифах  
2.2.1.2.3. Встановлення по будинкових та по квартирних  
засобів обліку води, мінімізація втрат водних ресурсів  
2.2.1.2.4. Розроблення Програми розвитку ЖКГ на 
середньостроковий період 
2.2.1.2.5. Дотримання антимонопольної політики, 
проведення прозорих конкурсів на визначення виконавця 
житлово-комунальних послуг  
2.2.1.2.6. Оплата виконавцю комунальних послуг за  
фактично надані послуги та виконані роботи 
2.2.1.2.7. Посилення роботи по створенню об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в 
смтЛетичів 
2.2.1.2.8. Розробка, затвердження, впровадження тарифів з 
оперативним врахуванням впливу на собівартість послуг 
зміни цін на енергоносії та якості наданих житлово-
комунальних послуг,  

Операційна ціль 2.2.2.   Політика енергетичної незалежності та економії ресурсів 

Завдання Заходи 

2.2.2.1. Впровадження 
перспективних заходів для 
забезпечення економії 
енергетичних та фінансових 
ресурсів 
 

2.2.2.1.1. Встановлення вуличного освітлення населених 
пунктів з використанням відновлюваної енергетики 
2.2.2.1.2. Проведення  моніторингу  функціонування діючого 
вуличного освітлення щодо  можливостей зменшення 
енергетичних та фінансових затрат  
2.2.2.1.3. Заміна старих ламп на нові енергозберігаючі 
системи освітлення 
2.2.2.1.4. Вивчення ефективності та можливості  відновлення 
роботи двох малих ГЕС (територія Летичева та х.Закіт) 
2.2.2.1.5. Нормативно-правове визначення земельної 
ділянки під посадку енергетичної верби, технологічна 
підготовка ґрунту  

2.2.2.2. Енергозбереження в 
бюджетних установах 

2.2.2.2.1. Проведення  моніторингу  ефективності 
функціонування  діючих систем опалення в бюджетних 
установах та визначити  можливості заміни  систем 
опалення на більш енергозберігаючі 
2.2.2.2.2. Забезпечення мінімізації затрат в результаті 
енергоефективного опалення бюджетних установ, 
запровадження системи стимулювання колективів та 
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керівників бюджетних установ при  досягненні ними, в 
результаті запровадження власних ініціатив, економії 
ресурсів і фінансів 
2.2.2.2.3. Встановлення та реконструкція систем опалення 
бюджетних установ шляхом  використання відновлюваної 
енергії  
2.2.2.2.4. Проведення енергетичного аудиту та 
приведення  стану функціонування  установ до 
рекомендацій за його результатами 
2.2.2.2.5. Застосування системи енергозбереження 
(утеплення, заміна вікон і дверей) 
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3.2.3. Напрямок  Розвиток людського ресурсу громади 

Більша частина людей хочуть мати довге щасливе життя, улюблену 

справу, політичну свободу, гарантоване дотримання прав людини, 

насолоджуватися пристойними умовами життя, володіти певними особистими 

ресурсами, необхідними для самоповаги та участі в житті суспільства. 

Багатогранні соціальні проблеми в більшості високорозвинених країн 

демонструють, що сам по собі високий дохід не гарантує людський прогрес. 

Тобто економічне зростання є важливим засобом людського розвитку, але не 

його кінцевою метою. Людський розвиток – це процес вдосконалення  

людського вибору, який передбачає, що люди можуть  впливати на процеси, що 

формують їх життя.  

Людські ресурси  не лише створюють, а і споживають матеріальні та 

духовні цінності. Багатогранність людського життя включає не лише працю, 

потрібно завжди враховувати потреби людини як особистості. Вимоги 

суспільного життя збільшують роль освіти, моральності, інтелектуального та 

духовного потенціалу, інших особистих якостей, які формуються роками і 

поколіннями, а розкриваються людиною лише за сприятливих умов. І ці умови 

зобов’язані створити суспільство, держава, громада.  

Найважливіші фактори для забезпечення людського розвитку – здоров'я,  

доступність освіти, фактичний дохід громадян, умови проживання та 

відпочинку. Всі ці складові  були враховані при формуванні цілей, завдань та 

заходів Стратегії, особливо по напряму  Розвиток людського ресурсу 

(див.СХЕМУ). Операційними цілями цього напряму є: якісні освіта і медицина, 

соціальне обслуговування незахищених верств населення, стимулювання до 

здорового способу життя. Окремим розділом виділено ціль - естетичне та 

духовно-патріотичне  виховання молоді. Ця ціль є дуже важливою тому, що 

спрямована для формування самосвідомості молодого громадянина,  що 

формується з покоління в покоління, адже саме від прийдешнього людського 

потенціалу,  більшим чином, залежить майбутня доля громади, її розвиток.  

 Мета державної політики децентралізації в цілому – створення 

самодостатніх громад, які дбають про людей, забезпечують їх розвиток та 

комфортне проживання, і спроможні це робити без допомоги держави. Тобто, 

територія  без людей не має сенсу ні  існувати, ні розвиватися, вони є основою 

діяльності і функціонування громади.  

Саме для цього розроблено завдання і заходи третього стратегічного 

напряму розвитку Летичівської селищної ради (Таблиця 3.2.3.1.),  результатом 

впровадження яких очікується досягнення розвитку людей шляхом 

вдосконалення їх задатків та здібностей, поліпшення  умов їх проживання 

владою  і самими людьми, завдяки активній участі їх в процесах формування 

свого життєвого простору.  
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(Таблиця 3.2.3.1.) 

Стратегічний напрямок 3. Розвиток людського ресурсу громади 

Стратегічна ціль 3.1. Якісна освіта,  високий  культурний рівень, патріотичне 
виховання  молоді 

Операційна ціль 3.1.1.  Надання якісних освітніх послуг  

Завдання Заходи 
3.1.1.1. Створення системи 

підвищення ефективності 

надання освітніх послуг, 

розвитку дошкільної та   

позашкільної освіти  

3.1.1.1.1. Формування мережі навчальних закладів, що 
відповідає  освітнім запитам населення та демографічній 
ситуації в громаді  
3.1.1.1.2.   Забезпечити ефективну кадрову політику в 
сфері освіти, зокрема якісну курсову підготовку  
педагогічних працівників  
3.1.1.1.3. Запровадження в практиці освітніх закладів  
проекту «Нова українська школа»  спрямованість 
навчання на формування  успішного  випускника, 
створення умов для формування в учнів позитивного 
ставлення до навчального процесу 
3.1.1.1.4. Створення навчального середовища для 
здобуття профільної підготовки учнів 
3.1.1.1.5. Зміцнення матеріально-технічної та навчальної 
бази закладів освіти шляхом повноцінного фінансування 
їх потреб, в тому числі придбання шкільного транспорту 
3.1.1.1.6. Створення належних умов для розвитку 
інклюзивної та спеціальної  освіти 
3.1.1.1.7. Вживати заходів щодо модернізації 
матеріальної бази та змісту дошкільної освіти, 
забезпечити повноцінне охоплення дошкільною освітою 
дітей п’ятирічного віку 
 3.1.1.1.8. Здійснення радикальних змін у системі та 
якості позашкільної освіти шляхом оптимізації мережі та 
штатів у відповідності  до потреб дітей, оновлення 
кадрового потенціалу позашкільних установ 
3.1.1.1.9. Встановити практику регулярної роботи над 
підготовкою грантових проектів та пропозицій для 
залучення позабюджетних коштів  в освітню галузь 
3.1.1.1.10. Стимулювання та підтримка талановитих та 
обдарованих дітей шляхом запровадження премій, 
стипендій, путівок для подорожей та відпочинку 
3.1.1.1.11. Запровадити проведення практичних 
семінарів-тренінгів на виконання завдань нової 
української школи 
3.1.1.1.12. Забезпечення відкритого доступу до 
фінансової та інформаційної діяльності освітніх закладів 
на сайтах 
3.1.1.1.13. Розроблення  системи матеріального 
стимулювання керівників та колективів освітніх установ в 
разі досягнення  ними досягнення  ними високої 
результативності освітнього процесу та економії 
енергетичних і фінансових ресурсів, завдяки 
запровадження  власних  енерго- та ресурсозберігаючих 
ініціатив 
3.1.1.1.14. Формування прозорої оцінки громадою 
наданих освітніх послуг шляхом проведення аналітики 
результатів тестування учнів, яку використовувати як  
об’єктивний фактор при  атестації навчальних закладів 
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3.1.1.1.15. Створення  методичної служби  як сервісного 
центру в освітньому середовищі громади 

Операційна ціль 3.1.2.    Естетичне та духовно-патріотичне  виховання молоді, 
становлення її  активної громадської позиції  

Завдання Заходи 

3.1.2.1. Формування у дітей та 
молоді громадської 
самосвідомості, почуття 
патріотизму та обов’язку  
відповідальності перед 
суспільством 

3.1.2.1.1. Впровадження  в усіх ланках системи освіти 
громади концептуальних ідей національного виховання, 
патріотизму, спрямованих на становлення моральної, 
духовної й життєвої  компетентної особистості 
3.1.2.1.2. Формування загальнолюдських цінностей 
шляхом активної пропаганди волонтерського руху в 
молодіжному середовищі, співпраця шкіл з 
волонтерськими організаціями та проведення 
різноманітних спільних доброчинних заходів  
3.1.2.1.3. Проводити за участю дітей акції спрямовані на 
збереження та покращення довкілля: озеленення,  
очищення  від стихійних сміттєзвалищ, конкурси на 
кращий дизайн територій шкіл, вулиць населених пунктів  
3.1.2.1.4. Організація та проведення свят, конкурсів, 
фестивалів, розповсюдження соціальної рекламної  
інформації, які пропагують  громадянські та  родинні  
цінності 
3.1.2.1.5. Забезпечення індивідуальної та групової роботи 
серед підлітків та молоді щодо збереження репродуктивного 
здоров’я, планування сім’ї, відповідального батьківства та 
безпечної статевої поведінки 
3.1.2.1.5. Впровадження селищною радою положень 
Європейської хартії щодо участі молоді у суспільному 
житті – тих, які передбачають підготовку та залучення 
молоді до активного життя в громаді: організація 
консультаційних центрів, форумів, рад з вирішення 
питань, що стосуються молоді, сприяння виробленню та 
реалізації молодіжних проектів, волонтерству тощо 

3.1.2.2. Виховання 

дбайливого ставлення до 

збереження національних 

традицій, історії та культури 

3.1.2.2.1. Популяризація історії рідного краю через 
розроблення туристичних маршрутів, проведення 
екскурсій, туристично-краєзнавчих походів, експедицій, 
велопробігів, марафонів  і т.д. 
3.1.2.2.2. Організація зустрічей молоді з 
письменниками, художниками, музикантами, іншими 
творчими та успішними особистостями, вихідцями з 
рідного краю 
3.1.2.2.3. Проведення краєзнавчих вікторин, 
інтелектуальних ігор з тематичною культурно-
мистецькою програмою за участю учнів та молоді на 
визначення кращого знавця рідного краю у номінаціях 
«Історія Летичівщини», «Історичні пам’ятки рідного краю» 
і інших  з запровадженням нагород переможцям 
3.1.2.2.4. Організація фестивалів, фотовиставок, 
інших заходів в національно-етнічному стилі, 
спрямованих на збереження і примноження культурних 
надбань краю, з рекламуванням особливостей місцевих 
народних звичаїв і обрядів, кулінарних традицій, 
відродження народних  ремесл, проведення мастер-
класів  
3.1.2.2.5. Підтримка діяльності дитячої музичної 
школи щодо навчання дітей різних видів мистецтва, 
втілення нових мистецьких проектів,  забезпечення 
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подальшого розвитку професіоналізму, естетичного 
досвіду і ціннісних орієнтації у процесі активної 
мистецької діяльності 
3.1.2.2.6. Модернізація та розвиток існуючої мережі 
загальнодоступних бібліотек громади, зміцнення їх 
матеріально-технічної бази, використання бібліотечного 
фонду та приміщень для проведення культурно-
просвітницьких заходів, а також як громадських центрів 
доступу до Інтернет-ресурсів 

Стратегічна ціль 3.2.  Збереження людського капіталу     
Операційна ціль 3.2.1.  Ефективне медичне обслуговування та збільшення періоду 

активного способу життя громадян 

Завдання Заходи 

3.2.1.1. Повноцінна медична 
допомога, збереження і 
покращення здоров'я 
населення 

3.2.1.1.1. Підвищення контролю за якістю надання 
медичних послуг жителям громади, зокрема шляхом 
розвитку співпраці Летичівського центру первинної 
медико-санітарної допомоги з Вінницьким національним 
медичним університетом   
3.2.1.1.2. Удосконалення організації медичної допомоги, 
приведення у  відповідність до вимог державної 
реформи, пріоритетний розвиток первинної медико-
санітарної допомоги, акцентування на профілактичній 
роботі фельдшерсько-акушерських пунктів та 
амбулаторій загальної практики сімейної медицини – для 
наближення якісної кваліфікованої медичної допомоги до 
кожної людини за місцем її проживання 
3.2.1.1.3. Запровадити ефективну систему профілактики 
захворюваності на первинному рівні через заохочення до 
регулярних медоглядів, скринінгів, щеплень тощо 
3.2.1.1.4. Формування оптимальної мережі медичних 
закладів громади з урахуванням демографічних 
особливостей, територіального розташування, 
удосконалення механізмів фінансування закладів 
охорони здоров'я 
3.2.1.1.5. Визначення потреб медичної галузі в 
будівництві, реконструкції, капітальному ремонті 
приміщень, оснащенні обладнанням, автотранспортом 
тощо з визначенням першочерговості та пріоритетності 
поетапного фінансування їх на період дії Стратегії 
3.2.1.1.6. Постійна робота над інвестиційними 
пропозиціями та проектами щодо залучення в медичну 
галузь позабюджетних коштів  
3.2.1.1.7. Розробка соціальних стандартів та нормативів в 
галузі в описовому та вартісному варіантах з метою 
фінансування галузі, виходячи з об’єктивних потреб 
людини 
3.2.1.1.8. Приділяти значну увагу механізмам залучення 
найбільш кваліфікованих кадрів у медичну галузь, 
забезпеченню належного рівня оплати їхньої праці, 
стимулюванню освоєння ними сучасних лікувальних 
методів та технологій надання якісної медичної 
допомоги, перейти до оплати праці працівників галузі в 
залежності від навантаження, інтенсивності та 
результатів, створити систему стимулювання 
3.2.1.1.9. Розробити систему заохочення медичного 
персоналу та випускників медичних освітніх закладів до 
проживання та професійної діяльності у сільській 
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місцевості 

3.2.1.2.  Промоція здорового 
способу життя та якісного 
відпочинку 

3.2.1.2.1. Розроблення комплексу заходів з метою 
формування у населення сталих традицій та мотивацій 
до ведення здорового способу життя, відмови від 
шкідливих звичок, попередження поширення алкоголізму, 
наркоманії та ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі 
3.2.1.2.2. Проведення обстеження наявних спортивних 
споруд у населених пунктах громади з метою визначення 
потреб та можливостей їх подальшого використання, 
необхідності ремонту, відновлення, облаштування нових     
3.2.1.2.3. Забезпечення фінансування заходів щодо 
створення умов для розвитку масової фізичної культури, 
фізичного виховання і спорту як важливих чинників 
забезпечення здорового способу життя  
3.2.1.2.4. Регулярне проведення товариських спортивних 
змагань серед команд і колективів навчальних закладів, 
організацій громади,  населених пунктів 
3.2.1.2.5. Модернізація та  зміцнення матеріально-
технічної бази стадіону «Колос», поліпшення стану 
спортивної бази усіх навчальних закладів та населених 
пунктів громади  
3.2.1.2.6.  Системна організація таких масових заходів як 
велопробіги, дворовий футбол, баскетбол, спортивний 
туризм, марафонський біг і ін. 
3.2.1.2.7. Створення та облаштування нових форм та 
місць відпочинку, змістовного дозвілля для дітей, сімей  
та молоді (пляж, дитячі майданчики, центр розваг і ін.) 
3.2.1.2.8. Підвищення рівня санітарної культури 
населення шляхом  профілактики соціально-небезпечних 
хвороб та проведення роз’яснювальної роботи  
3.2.1.2.9. Забезпечення проведення заходів щодо протидії 
поширення туберкульозу, інших інфекційних захворювань 
серед населення 

Операційна ціль 3.2.2 Належний соціальний захист громадян та сімей,  
що потребують державної підтримки 

Завдання Заходи 
3.2.2.1. Якісне надання 
соціальних послуг вразливим 
категоріям громадян 

3.2.2.1.1. Системна робота з виявлення громадян, сімей, 
що опинилися у складних життєвих обставинах для 
надання їм якісних соціальних послуг 
3.2.2.1.2. Функціонування гарячої лінії для надання 
мешканцям інформаційних послуг з приводу актуальних 
питань соціального забезпечення 
3.2.2.1.3. Проведення соціальної роботи з 
демобілізованими учасниками АТО, внутрішньо    
переміщеними особами та членами їх  сімей з метою 
виявлення       життєвих проблем та актуальних питань 
соціального захисту, забезпечення оперативної та  
ефективної допомоги  у їх вирішенні  
3.2.2.1.4. Здійснювати систематичне підвищення 
кваліфікації працівників соціальних служб за відповідними 
державними програмами з метою збільшення кількості 
працівників з відповідною фаховою підготовкою 
3.2.2.1.5. Попередження раннього соціального сирітства  
шляхом   поліпшення соціальної роботи в консультаційному 
пункті при пологовому будинку, зменшення кількості 
випадків відмов від новонароджених дітей 
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3.2.2.1.6. Сприяння влаштуванню дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківської опіки, за існуючими 
пріоритетами: повернення в біологічну сім’ю, національне 
усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, дитячі 
будинки сімейного типу 
3.2.2.1.7. Забезпечення соціально-психологічної підтримки 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
підготовка їх до самостійного життя, створення системи 
психолого-педагогічної та медико-соціальної реабілітації 
сімей та, особливо, дітей 
3.2.2.1.8. Проведення соціальної роботи серед населення 
щодо недопустимості насильства в сім’ї та жорстокого 
поводження з дітьми, запобігання торгівлі людьми 
3.2.2.1.9. Створення цивілізованих умов для соціальної 
адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими 
фізичними можливостями 
 3.2.2.1.10. Здійснювати контроль за цільовим 
використанням коштів при народжені дитини 
3.2.2.1.11. Забезпечення дієвої системи профілактики 
правопорушень, дитячої бездоглядності та 
безпритульності, недопущення шкідливого інформаційно-
психологічного впливу засобів медіа-індустрії на дітей 

3.2.2.2. Удосконалення та 
розширення існуючих форм 
соціального обслуговування 
населення 

3.2.2.2.1. Формування електронної бази даних громадян, 
що потребують соціального обслуговування з 
визначенням їх потреб 
3.2.2.2.2. Інформування громадськості через засоби 
масової інформації щодо змісту, цілей та завдань 
соціальних послуг та місця їх отримання, започаткувати в 
районній газеті рубрику “Соціальні послуги 
територіального центру” 
3.2.2.2.3. Системно поліпшувати якість соціальних послуг, 
а також впроваджувати нові форми та методи соціального 
обслуговування населення територіальним центром та 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
3.2.2.2.4. Забезпечити розширення переліку послуг  
територіального  центру соціального обслуговування, 
додатково ввівши послуги з  ремонту  взуття,    з фізичної 
та трудової реабілітації, водно-гігієнічно процедури (душ) 
3.2.2.2.5. Співпраця з волонтерами, благодійними 
фондами по залученню додаткових коштів на вирішення 
соціальних проблем громадян 
3.2.2.2.6. Встановлення зв’язків з підприємствами, 
установами та організаціями усіх форм власності, 
фізичними особами, родичами громадян, які 
обслуговуються територіальним центром з метою 
сприяння в поліпшенні соціального обслуговування 
3.2.2.2.7. Обмін досвідом кращих інноваційних практик 
соціального обслуговування з колегами, участь 
працівників служб в практичних конференціях та 
семінарах з питань надання соціальних послуг 

Операційна ціль 3.2.3. Безпека  проживання  та  захист  громадян 

Завдання Заходи 

3.2.3.1. Забезпечення 
суспільної безпеки, 
профілактики злочинності та 
дотримання правопорядку  

3.2.3.1.1. Охорона громадського порядку здійснення 
патрулювання територій населених пунктів, в тому числі 
відпрацювання у вечірній та нічний час місць масової 
концентрації громадян 
3.2.3.1.2. Профілактика щодо мінімізації злочинного 
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впливу на дітей та молодіжне середовище 
3.2.3.1.3. Оперативне реагування на вчинені 
правопорушення та їх виявлення шляхом встановлення 
камер відеоспостереження  в громадських місцях 
3.2.3.1.4. Проведення профілактично- роз’яснювальної 
роботи серед населення громади щодо запобігання діям 
шахраїв, квартирних злодіїв, дотриманням правил 
безпеки щодо захисту життя, здоров’я та особистого 
майна, а також запобігання поширенню наркоманії, 
пияцтва та алкоголізму 
3.2.3.1.5. Удосконалення управління безпекою 
дорожнього руху  шляхом облаштування доріг знаками 
безпеки руху для пішоходів всередині населених пунктів, 
особливо біля шкіл, дошкільних  закладів, медичних  
установ, зокрема з використанням сучасних технологій 
енергозбереження 

3.2.3.2. Цивільний захист 
населення  

3.2.3.2.1. Забезпечення вимог протипожежної та 
техногенної безпеки у всіх закладах на території громади 
3.2.3.2.2. Приведення у відповідність споруд цивільного 
захисту 
3.2.3.2.3. Безпека на водних об’єктах 

Стратегічна ціль 3.3.  Активна громада та довіра до влади 

Операційна ціль 3.3.1. Ефективний зв'язок  між громадянами  та  владою  

Завдання Заходи 

3.3.1.1. Забезпечення   
поінформованості населення  
про діяльність органів  влади 

3.3.1.1.1. Регулярно проводити зустрічі голови селищної 
ради, його заступників, керівників структурних підрозділів, 
старостів  з жителями сіл з метою інформування про 
проведену владою роботу та програму дій на найближчий 
час і в перспективі, заслуховування думок  громадян 
3.3.1.1.2. Обладнання у кожному населеному пункті 
інформаційних зон у вигляді стендів, дошок оголошень 
тощо для розміщення новин громади, а також скриньок 
для одержання письмових пропозицій та критичних 
зауважень від жителів 
3.3.1.1.3. Забезпечення постійного та оперативного 
оновлення на Інтернет-сторінках та місцевих ЗМІ новин та 
інформації про діяльність селищної ради, депутатів 
3.3.1.1.4. Розроблення системи збору  інформації щодо 
потенційних проблем  та потреб населення, пропозицій 
від громадян щодо шляхів їх вирішення 

3.3.1.2.  Створення умов для  
активізації проявів 
громадської думки та 
ініціативи 

3.3.1.2.1. Визначення в кожному населеному пункті 
селищної ради групи активних громадян як 
започаткування формування самоорганізації населення, 
ініціювання їх присутності на сесіях та засіданнях 
виконкомів селищної ради 
 3.3.1.2.2. Стимулювання створення та ефективної 
діяльності громадських організацій 
3.3.1.2.3. Розглянути можливість впровадження та 
механізм використання електронних петицій в діяльності 
селищної ради 
3.3.1.2.4. Організація участі  членів громадських 
організацій, активних громадян в навчальних семінарах 
щодо можливостей їх самоорганізації  та  участі в житті 
громади, а саме:  розвитку  місцевої демократії, впливу на 
бюджетний  процес, реалізації  ініціатив та проектів тощо 
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Операційна ціль 3.3.2. Підтримка  громадської активності 

Завдання Заходи 

3.3.2.1. Забезпечення 
організаційної та  
фінансової підтримки 
реалізації  громадських 
ініціатив   

3.3.2.1.1. Запровадження практики участі органів 
самоорганізації населення в проектах, що фінансуються 
з коштів Міжнародної технічної допомоги 
3.3.2.1.2. Створення та використання Бюджету участі як 
механізму демократичного процесу можливості кожного 
мешканця громади брати участь в розподілі коштів 
місцевого бюджету  для реалізації проектів поліпшення їх 
життєвого простору 
3.3.2.1.3. Організовувати на добровільних засадах участь 
населення у здійсненні заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища, проведення 
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в 
належному стані садиб, дворів, вулиць, парків, кладовищ, 
братських могил, обладнанні дитячих і спортивних 
майданчиків і ін. 
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3.2.4. Узгодженість Стратегії громади зі Стратегією розвитку Хмельницької області 
Співвідношення стратегічних та операційних цілей  

Стратегія Хмельницької області  Стратегія Летичівської громади 

Стратегічні цілі Операційні цілі Стратегічні цілі Операційні цілі 

1.Диверсифі-

кація структури 

економіки 

області та 

покращення 

діяльності 

економічних 

суб’єктів 

1.1: Розвиток інноваційного 

та конкурентоспро-

можного промислового 

сектору 

1.1.Підвищення  

конкуренто-

здатності території 

громади 

1.1.1.Використання наявного 

ресурсного потенціалу 

території для економічного 

розвитку 

1.2 Зміцнення МСП та 

підприємництва 

1.1.2       Формування  

сприятливого середовища 

для залучення інвестицій 

1.3 Стимулювання 

економіки регіону, 

виробництва продукції та 

інвестиційного потенціалу 
1.2. Розвиток  

малого та 

середнього бізнесу,  

ріст доходів 

домогосподарств 

населення 

1.2.1. Ефективна діяльність  

особистих  селянських 

господарств 

2. Реалізація 

туристичного 

потенціалу 

регіону 

2.1: Розвиток та 

відновлення туристично- 

відпочинкового потенціалу 

1.2.2.  Розвиток 

підприємництва 

2.2 Розширення 

можливостей та 

реклама туристичних 

продуктів 

1.2.3. Розвиток 

світоглядного, зеленого  та  

спортивного     туризму 

3. Розвиток 

сільських 

територій та 

територій 

навколо міст 

регіону 

3.1. Підвищення 

продуктивності 

сільськогосподарського 

сектору 

2.1. Поліпшення 

об’єктів  

інфраструктури 

для підвищення 

стандартів  життя  

населення 

2.1.1.  Доступність   та  

якість  транспортного 

сполучення, належне водо 

забезпечення  та   

водовідведення 

2.1.2.   Благоустрій 

населених пунктів 

3.2. Розвиток 

можливостей для  

диверсифікації економіки 

(доходів) сільського 

населення 

2.2.  Вдосконалення 

сфери надання та 

споживання 

житлово-

комунальних 

послуг 

2.2.1. Забезпечення належної 

матеріально – технічної  

бази для надання якісних 

комунальних послуг 

2.2.2.   Політика 

енергетичної незалежності 

та економії ресурсів 

3.3. Підвищення 

життєздатності сіл і 

малих міст 
3.1. Якісна освіта,  

високий  

культурний рівень, 

патріотичне 

виховання  молоді 

3.1.1.  Надання якісних 

освітніх послуг 

4. Забезпечення 

росту 

регіонального 

потенціалу 

(вирішення 

наскрізних 

проблем) 

4.1. Розвиток та єдність 

територіального 

простору 

3.1.2.    Естетичне та 

духовно-патріотичне  

виховання молоді, 

становлення її  активної 

громадської позиції 

4.2.Підвищення здатності 

людського потенціалу 

адаптуватися до потреб 

економіки та 

невиробничого сектору 

 

 

3.2.  Збереження 

людського капіталу     

3.2.1.  Ефективне медичне 

обслуговування та 

збільшення періоду 

активного способу життя 

громадян 

3.2.2 Належний соціальний 

захист громадян та сімей, 

що потребують державної 

підтримки 

4.3.Продовження 

тривалості активного 

життя людини 

3.3.  Активна 

громада та довіра 

до влади 

3.3.1. Ефективний зв'язок  

між громадянами  та  владою 

3.3.2. Підтримка  

громадської активності 
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РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ 
 

4.1. ПЛАН   РЕАЛІЗАЦІЇ  СТРАТЕГІЇ 
 

4.1.1. Етапи реалізації Стратегії 

План реалізації даної Стратегії буде прийматися окремим нормативним 

документом. В його основу покладено проектні ідеї, відібрані та доопрацьовані 

на основі пропозицій, що надійшли від галузевих структурних підрозділів 

Летичівської селищної ради, членів Робочої групи, депутатів селищної ради, 

представників колективів установ, організацій, жителів громади. 

Оскільки Стратегія буде реалізовуватися в три етапи, то План реалізації 

Стратегії також буде розроблятись та затверджуватись у відповідні три етапи. 

Завдання і заходи передбачені Стратегією, буде розподілено в Плані реалізації 

по етапах впровадження, і тут будуть уже визначені конкретні відповідальні 

виконавці, потреби та джерела фінансування, часові рамки реалізації.  

Реалізацію Стратегії передбачається здійснювати в такі три етапи: 

На першому  етапі (2018 рік) ставиться реалізація завдань та 

заходів, що матимуть значний вплив на подальший розвиток громади, 

посилення її фінансової незалежності та конкурентоздатності, 

інвестиційної  спроможності:     

 Детальне вивчення фізичного стану інфраструктурних обєктів у всіх 

населених пунктах громади (в сферах транспортного сполучення, 

водопостачання, водовідведення, поводження з ТПВ,  енергетики, 

благоустрою, освітньо-культурного та соціального призначення тощо) та 

визначення потреби  і часових рамок в поетапному їх поліпшенні з 

врахуванням фінансових можливостей, пріоритетності щодо доступності для 

населення громади до життєво-необхідних цінностей; 

 Проведення інвентаризації  комунального майна та моніторинг 

ефективності його використання, перегляд механізмів взяття на облік 

безгосподарного майна, укладання договорів на користування; 

 Проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів, моніторинг 

земель державної та комунальної власності на предмет їх використання без 

правовстановлюючих документів та відповідності ставок орендної плати 

чинному законодавству;  

 Обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням шляхом 

розроблення генеральних планів, планів зонування населених пунктів громади 

та плану об’єднаної територіальної  громади (початкова стадія робіт); 

  Узгодження  покрокових дій та обсягів фінансування на виконання 

заходів Стратегії, виготовлення проектно-кошторисних документацій; 

 Моніторинг бюджетних резервів та мінімізації фінансових, ресурсних 

витрат; 

 Популяризація громади, її  культурних надбань, туристичних продуктів, 

інвестиційних потреб.  

 Підготовка нових та коригування діючих цільових галузевих Програм із 

спрямованням на виконання завдань та заходів Стратегії; 
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 Визначення об’єктів, що впливають на енергетичну незалежність громади 

та шляхи їх вдосконалення; 

 Мобілізація  зусиль працівників освітніх, соціально-культурних, 

управлінських сфер діяльності на модернізацію методів викладання, 

виховання, організації дозвілля учнів та молоді, зосередження їх на духовно-

патріотичній спрямованості, громадянській самосвідомості; 

 Діяльність на визначення активного ‘‘осередку’’  серед жителів населених 

пунктів, залучення їх до участі в   житті громади; 

 Стимулювання створення сільськогосподарських кооперативів; 

 Вироблення системи підтримки розвитку домогосподарств; 

 Створення відкритих електронних баз наявних ресурсів громади для 

залучення інвестицій та розширення діяльності місцевого малого бізнесу; 

 Забезпечення виконання завдань і заходів Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік як складової Стратегії.   

На другому етапі (2019-2020 роки) ставиться реалізація завдань та 

заходів, впровадження яких стабілізує на перспективу фінансову 

незалежність та конкурентоздатність громади, поліпшить стан 

найважливіших для населення об’єктів інфраструктури: 

 Обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням шляхом 

розроблення генеральних планів, планів зонування населених пунктів громади 

та плану об’єднаної територіальної  громади (завершення робіт); 

 Поліпшення інфраструктури транспортного сполучення, водопостачання, 

водовідведення, вуличного освітлення  з максимально ефективним 

використанням наявних фінансових та матеріальних ресурсів; 

 Роботи по благоустрою, вдосконалення поводження з твердими 

побутовими відходами; 

 Організаційні заходи із створення  та підтримка сільськогосподарських 

кооперативів; 

 Впровадження дієвих заходів щодо зміцнення фінансово-економічної 

основи територіальної громади: встановлення оптимальних ставок місцевих 

податків і зборів, пошук резервів наповнення бюджету за рахунок природного 

потенціалу громади і т.д.; 

 Максимальне залучення громадських організацій, колективів установ, 

молоді, жителів громади до участі в проектах з поліпшення довкілля та 

інфраструктурних об’єктів;  

 Покращення матеріально-технічної бази системи надання комунальних 

послуг,  установ освіти, культури, фізичної культури, медицини, спорту і ін. 

 На третьому  етапі (2021-2022 роки) ставиться реалізація завдань 

та заходів, впровадження яких забезпечить привабливість громади як 

місця комфортного  проживання та ведення бізнесу: 
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 Продовження робіт з максимальним спрямуванням наявних 

фінансових ресурсів  на поліпшення обєктів інфраструктури, що забезпечують 

комфортне проживання та відпочинок жителів громади та гостей; 

 Продовження робіт по благоустрою, озелененню територій, 

облаштуванні місць відпочинку, спортивних та дитячих  майданчиків; 

 Підтримка діяльності сільськогосподарських кооперативів; 

 Проведення заходів для стимулювання та підтримки створення в 

домогосподарствах жителів громади агросадиб для зеленого туризму; 

 Розвиток громадського руху завдяки застосування практик залучення 

колективів, молоді, жителів громади до участі в проектах з поліпшення 

життєвого середовища;  

 Завершення  заходів, робіт та іншої  діяльності,  розпочатої на перших 

двох етапах реалізації Стратегії. 

4.1.2. Шляхи реалізації та фінансове забезпечення 

Впровадження проектів цієї Стратегії  буде реалізовуватись  

за рахунок шляхів та джерел фінансового забезпечення: 

 Розроблення, коригування діючих галузевих цільових програм з 

деталізацією шляхів  виконання конкретних завдань та заходів Стратегії та 

необхідними  обсягами і  джерелами їх фінансування; 

 Планування відповідних завдань та заходів в щорічній Програмі  

соціально-економічного розвитку Летичівської селищної ради; 

 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. 

4.1.3. Моніторинг і оцінка виконання Стратегії 

Про хід реалізації Стратегії, на протязі її дії, Летичівській селищній 

раді щорічно надавати узагальнену інформацію, яку виносити на розгляд сесії 

селищної ради у першому кварталі поточного року за попередній рік. 

Одночасно проводити перегляд та уточнення  Технічних завдань та заходів  до 

Стратегії та при потребі вносити зміни та коригування.  

Моніторинг і оцінка результатів реалізації Стратегії визначаються 



81 

шляхом контролю за виконанням показників щорічних Програм соціально-

економічного розвитку Летичівської селищної ради, галузевих цільових 

програм, а також запланованих заходів для досягнення стратегічних та 

операційних цілей Стратегії. 

Основними методами та метою моніторингу реалізації Стратегії є 

збір, узагальнення, періодичний аналіз показників соціально-економічного 

розвитку громади та визначення міри досягнення цілей та завдань Стратегії. 

Моніторинг проводиться на підставі даних структурних підрозділів 

Летичівської селищної ради, відповідальних виконавців заходів, статистичних 

даних та опитування мешканців. 

Очікувані результати та показники, яких планується досягти внаслідок  

впровадження Стратегії, також буде визначено в Плані реалізації Стратегії 

поетапно в кожному конкретному завданні та заході. 

 

4.1.4. Основні принципи реалізації Стратегії 

Основними принципами реалізації Стратегії є: 

1. Програмування. Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі  

взаємопов’язаних середньо- та короткострокових  цільових галузевих програм 

розвитку. Цей принцип також передбачає щорічне планування та реалізацію 

відповідних заходів в Програмі соціально-економічного розвитку Летичівської 

селищної ради. 

2. Концентрація. Під час виконання завдань, визначених цією 

Стратегією, фінансові ресурси будуть концентруватися на вирішенні 

стратегічних цілей, операційних цілей та завдань, що відповідають 

пріоритетним напрямкам розвитку району. 

3. Синхронність дій. Передбачається узгодження пріоритетів та дій всіх 

структурних підрозділів селищної ради щодо виконання завдань Стратегії. 

4. Партнерство. Необхідною умовою є тісна співпраця між селищною 

радою, жителями громади, суб’єктами господарювання, депутатами селищної 

ради в процесі реалізації Стратегії, проведення моніторингу та оцінки 

виконання визначених завдань. 

 
 

ВИСНОВКИ 

Стратегічне планування є одним із інструментів управління розвитком 
громади. Воно дає можливість залучити до цього процесу усіх активних 

суб‘єктів громади: представників органів місцевого самоврядування, бізнесу, а 
також звичайних жителів території спільно визначити, з урахуванням наявних 

проблем громади, бачення майбутнього розвитку, пріоритети, цілі і завдання 
як на довгострокову, так і середньострокову перспективу. 

Стратегія є основою для уточнення діючих і розроблення нових цільових 
галузевих програм, щорічних програм соціально-економічного та культурного 
розвитку території. 
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У Стратегії враховано всі виклики і переваги, передбачено оптимальне 
використання усіх наявних ресурсів громади, потреб додаткового залучення 
коштів, шляхи  зменшення диспропорцій у розвитку окремих населених 
пунктів. 

Стратегія буде позиціонуватися як плановий документ найвищого рівня, 

а отже її реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських 

ресурсів. Очікується, що всі зусилля органу місцевого самоврядування в особі 

Летичівської селищної ради  спільно з жителями громади будуть націлені на 

успішну реалізацію пріоритетів та заходів, передбачених Стратегією. 

Важливим чинником виконання завдань Стратегії є координація наявних 

та залучених фінансових  ресурсів.  Фінансування проектів та заходів, що 

передбачаються цією Стратегією планується здійснювати як з місцевого 

бюджету, так і інших джерел, а саме: коштів Державного бюджету (ДФРР, на 

соціально-економічний розвиток територій, Державних регіональних програм 

тощо), коштів обласного бюджету (обласних цільових програм і ін.), коштів 

міжнародної технічної допомоги,  благодійних, донорських та приватних 

коштів, не заборонених чинним законодавством. 
Після громадського обговорення Стратегія була доопрацьована та, в 

установленому порядку, затверджена  сесією селищної ради. 
 

 


