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Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про
внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, у зв’язку
зі зміною кошторисної вартості та назв проектів селищна рада
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соціальних інвестиційних проектів, що будуть фінансуватись за кошти субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
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Вступ
В Україні триває реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, яка
передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад.
Важливою складовою та запорукою реалізації цієї реформи є формування спроможних
громад, яке відбувається шляхом об’єднання територіальних громад.
З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Летичівської селищної
об’єднаної територіальної громади (далі – Летичівської громади) розроблено Програму
соціально-економічного та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік (далі – Програма), в якій визначено конкретні пріоритети
розвитку у соціальній, економічній та культурній сферах.
Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.
При розробленні Програми враховано положення таких документів:
 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385;
 Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки,
затвердженої рішенням сесії обласної ради від 18 травня 2011 року №24-4/2011;
 Стратегії розвитку Летичівського району на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням тринадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 22.02.2017 року № 9.
На основі оцінки стану економічного і соціального розвитку громади та наявних
проблем у Програмі визначено пріоритети соціально-економічного розвитку громади у 2018
році, встановлено завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації пріоритетів
розвитку громади.
1. Аналіз соціально-економічного розвитку
Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за 11 місяців 2017 року
Рішення Хмельницької обласної ради про утворення Летичівської селищної
об’єднаної територіальної громади прийнято 13 серпня 2015 року №18-33/2015.
Адміністративний центр громади знаходиться в смт Летичів, який розташований на
відстані 51 км від м.Хмельницького по автомагістралі М12 Стрий-Тернопіль-КіровоградЗнам’янка.
До складу Летичівської громади входить 45 населених пунктів, в тому числі: 1 селище
міського типу Летичів та 44 села – Голенищеве, Буцні, Майдан, Майдан-Голенищівський,
Нова Гута, Прилужне, Горбасів, Марківці, Гречинці, Івонинці, Михунки, Грушківці, Бохни,
Козачки, Анютине, Варенка, Кудинка, Рожни, Свічна, Майдан-Вербецький, Білецьке, Рудня,
Подільське, Ревуха, Терлівка, Сахни, Лозни, Майдан-Сахнівський, Снітівка, Малаківщина,
Російська Буда, Суслівці, Антонівка, Копитинці, Новоконстятинів, Попівці, Чапля, Юрченки,
Ялинівка, Вербка, Лісо-Березівка, Москалівка, Новомиколаївка, Розсохувата.
Територія Летичівської громади складає 631,97 кв.км (або 63197,0 га), що становить
66,4% від території Летичівського району.
Загальна кількість зареєстрованого населення Летичівської громади становить 19,447
тис. осіб.
Протягом 2017 року робота Летичівської селищної ради зосереджувалася на
виконанні комплексу заходів, спрямованих на максимальну мобілізацію ресурсів,
розв’язання гострих соціальних питань.
В сфері промисловості спостерігається нарощування темпів реалізації виробленої
продукції. Темпи росту реалізованої промислової продукції мають усі 5 промислових
підприємств, що здійснюють діяльність на території Летичівської селищної ради (ТОВ
“Термопласт”, ТОВ “Летичівська меблева фабрика”, ТОВ “Летичівський комбікормовий
завод”, ДП “Летичівське лісове господарство”, ТОВ “Стімул-плюс”). За 10 місяців 2017 року
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обсяг реалізованої промислової продукції склав 110220,3 тис. грн., що на 7710,8 тис. грн.
більше, ніж за аналогічний період 2016 року, темп росту становить 107,5%.
В оренду передано із земель комунальної власності 33,8 га, у тому числі 19,6 га
юридичним особам та 14,2 га фізичним особам.
На території громади загальна площа сільськогосподарських угідь складає 43866,79
га, з яких використовується 33863,87га, в т.ч. площа земель сільськогосподарського
призначення, які передано в оренду та обробляються сільськогосподарськими
підприємствами, становить 22347,87 га.
Основну частину земель сільськогосподарського призначення обробляють
сільськогосподарські підприємства:
 СТОВ «Промінь» – 6269,37 га;
 ТОВ «Агрофірма «Обрій» – 5706,53 га;
 ТОВ «Летичів-Агро» – 4623,64 га.
У 2017 році здійснювалась робота з виготовлення містобудівної документації по
населених пунктах Летичівської ОТГ:
1. Закінчено роботу по розробці містобудівної документації та затверджено сесією 8
генеральних планів по населених пунктах громади.
2. Ініційовано проведення геодезичних зйомок за межами населеного пункту Бохни,
які враховують розташування індустріального парку відповідно до генерального плану.
3. Проведено геодезичні роботи за межами с. Горбасів з метою розширення межі
населеного пункту,
4. Перебуває в стадії завершення розроблення генеральних планів по 12 населених
пунктів, в т.ч. по 8 селах- центрах стростинських округів.
5. Виготовлено історико-архітектурний опорний план смт Летичів та подано на
погодження до Управління культури, національностей, релігії, та туризму Хмельницької
ОДА.
Летичівською селищною радою виготовлено та затверждено детальний план
виробничої території обмеженої вулицями Пархоменка, Кармалюка, Автопарківська для
будівництва цеху з виготовлення ПВХ листів в смт Летичів (замовник ТОВ «Стімул Плюс»),
детальний план території під розміщення будівництва силосу для зберігання зернової
сировини Летичівського комбікормового заводу в смт Летичів (замовник ТзОВ
«Летичівський комбікормовий завод»).
З метою всебічної підтримки розвитку тваринництва в приватному секторі, земельним
відділом Летичівської ОТГ проводиться планова робота над створенням громадських
пасовищ за рахунок земель державної та комунальної власності.
У 2017 році зареєстровано право комунальної власності на 8 громадських пасовищ
загальною площею 76,3689 га. У стадії завершення перебуває документація по 7 земельних
ділянках, визначених для створення громадських пасовищ, загальна площа яких становить
167,0828 га. У стадії розробки перебуває документація по 12 земельних ділянок під
громадські пасовища, загальна площа яких становить 239,9645 га.
Загалом до Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області у 2017 році
подано клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для
створення громадських пасовищ загальною площею 906,9 га.
Бюджет Летичівської селищної ради за доходами на 2017 рік затверджено з
урахуванням уточнень в сумі 125623,1 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду
складають 116473,2 тис. грн., доходи спеціального фонду 9149,9 тис. грн.
Доходи загального фонду передбачають субвенції в сумі 47534,5 тис. грн., базову
дотацію в сумі 4992,0 тис. грн., додаткову дотацію 7868,3 тис. грн.
Обсяг власних доходів Летичівської селищної ради затверджено в сумі 57382,8 тис.
грн., в тому числі загального фонду 56078,4 тис. грн., спеціального фонду – 1304,4 тис. грн.
Станом на 01.12.2017 р. до бюджету Летичівської селищної ради надійшло доходів
51940,2 тис. грн., що становить 105,8% до планових призначень, що становить 2863,8 тис.
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грн. перевиконання.
Загальний обсяг видатків селищного бюджету на 11 місяців 2017 року з урахуванням
уточнень затверджено в сумі 137268,3 тис. грн., з них обсяг видатків загального фонду
бюджету в сумі 111098,7 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 26169,6 тис. грн.
Станом на 01.12.2017 року обсяг видатків загального фонду профінансовано в сумі
93686,2 тис. грн., що становить 90,7 % до планових призначень звітного періоду, з них
галузь освіти профінансовано в сумі 49988,1 тис.грн. (89,9 % до планових призначень
звітного періоду), культуру – в сумі 5821,0 тис.грн. (94 %), охорону здоров’я – в сумі 7041,3
тис.грн.(97,6 %), фізичну культуру і спорт – в сумі 1001,1 тис.грн. (86,9 %), управління – в
сумі 7981,9 тис.грн. (96,8 %), соціальний захист та соціальне забезпечення – в сумі 3978,3
тис.грн. (93,5 %), житлово-комунальне господарство – в сумі 2688,9 тис.грн. (78,8 %),
транспорт, дорожнє господарство – в сумі 1263,9 тис.грн. (50,1 %). Видатки спеціального
фонду профінансовано в сумі 14223,1 тис. грн., що становить 51,6 % до планових
призначень звітного періоду, в тому числі галузь освіти профінансовано в сумі 6563,5
тис.грн., охорони здоров’я - 161,8 тис.грн., культури і мистецтва – 564,7 тис.грн., житлово –
комунальне господарство – 2604,3 тис.грн., будівництво – 1695,7 тис.грн., дорожнє
господарство – 2020,1 тис.грн.
За кошти селищного бюджету виготовлено проектно-кошторисні документації на
об’єкти інфраструктури громади на загальну суму 211,9 тис.грн.
Послуги в сфері житлово-комунального господарства надає комунальне
госпрозрахункове підприємство “Злагода” в смт Летичів. За 11 місяців 2017 року на
поповнення статутного фонду КГП «Злагода» було спрямовано 97,5 тис.грн. з селищного
бюджету.
Здійснено ряд робіт з благоустрою населених пунктів, а саме: по обрізці дерев,
прибирання вулиць і кладовищ, вивезення сміття, очищення колодязів, придбання ламп
вуличного освітлення.
Протягом 11 місяців 2017 року здійснено поточні ремонти доріг комунальної
власності на суму 667,7 тис. грн., ремонт доріг загального користування – 596,0 тис. грн. На
капітальний ремонт доріг та будівництво тротуарів використано субвенцію на розвиток
інфраструктури на суму 1937,8 тис. грн.
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. Відвідування по ЦПМСД за 9 місяців 2017 р. становить – 54410 чол.,
викликів на дім здійснено – 5325.
На денному стаціонарі при поліклініці проліковано – 806 чол., вдома – 753 чол.
За 9 місяців здійснено 150 виїздів на ФП, оглянуто 2836 чол.
З метою покращення матеріально-технічного обладнання та надання медичної
допомоги виділено кошти на:
- закуплено тверде паливо на осінньо-зимовий період 2017-2018 роки в сумі 43 тис.
283 грн.;
- цукрознижуючі препарати – 30 тис. грн., тест-смужки визначення рівня цукру у
крові – 6 тис. грн.;
- закупівлю туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики з метою
попередження захворювання на туберкульоз та перед щепленням проти туберкульозу
дитячому населенню в сумі 114 тис. 969 грн.;
- аналізатор сечі – 34 тис. грн.;
- повірка апаратури – 7 тис. 30 грн.;
- газова установка на автомобіль УАЗ 3152 – 9 тис. грн.;
- закупівля вогнегасників – 8 тис. 900 грн.;
- чистка грубок – 2 тис. 240 грн.;
- калопримачі для хворого з с. Голенищево – 9 тис. 750 грн.;
- придбання ноутбуків 9 шт. та один системний блок – 80 тис. грн.;
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- велосипедів 7 шт. – 17 тис. 500 грн.;
- придбання принтера – 5 тис. грн.
Закуплено для Голенищівської АЗПСМ:
Сумка медична 40х10х30.
Утилізатор (деструктор) медичних голок УМГ – 01.
Крісло гінекологічне КГ – 1МЕ.
Інгалятор «БІОМЕД» 403 А.
Отоскоп EUROLIGHTR С10 з установчим гвинтом.
Офтальмоскоп PICCOLIGHTR E50, 2.5 В синій, в сумці з тканини.
Тонометр внутрішньоочного тиску ТГД -01 (за Маклаковим).
Ваги електронні мод.6475 (10G) (побутові для дітей та немовлят, до 20 ког).
Вага медична ТВ1-200 без ростоміра.
Електрокардіограф ECG300G LCD.
Кабель 12 канальний до електрокардіографа типу А, Європейський стандарт, із
клемами типу «банан».
Монітор пацієнта CMS 50С.
Державну політику в галузі освіти громади забезпечують: 8 загальноосвітніх
навчальних закладів, в т.ч. опорний заклад Летичівський навчально-виховний комплекс №1
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» з трьома філіями І ступеня, в яких навчається
1961 дитина, 15 дошкільних навчальних закладів, де виховується 679 дітей, Летичівський
центр творчості дітей та юнацтва – 1191 вихованців, Летичівська дитячо-юнацька спортивна
школа – 248 вихованців.
Протягом 11 місяців 2017 року проведено 25 спортивних змагань та взято участь у 20
обласних та Всеукраїнських заходах. Використано коштів близько 87 тис. грн. селищного
бюджету та 25 тис. грн. позабюджетних.
Протягом звітного періоду відділом освіти, молоді та спорту Летичівської селищної
ради, Летичівською ДЮСШ, федерацією шахів проводилися відкриті першості ДЮСШ,
турніри різного рівня з неолімпійських видів спорту, зокрема:
- Турнір з шахів серед чоловіків та жінок «Зимовий кубок»;
- Особистий чемпіонат з шахів серед чоловіків та жінок;
- Відкрита першість Летичівської ДЮСШ з карате-до;
- Першість з шахів серед учнівської молоді.
Протягом 11 місяців 2017 року для Дитячо-юнацької спортивної школи придбано
футзальні м’ячі на суму 2 тис. 740 грн., замінено двері у ДЮСШ на суму 8 тис. 940 грн., у
травні 2017 року придбано спортивний інвентар (футбольні м’ячі, стійки, бар’єри футбольні,
бар’єри легкоатлетичні, шиповки легкоатлетичні тощо) на загальну суму 22 тис. 850 грн.,
спортивний інвентар для боксу на суму 30 тис. грн., тенісні столи на суму 34 тисячі грн.,
мати, планку з стійками для стрибків у висоту, скакалки, штангетки, рукавиці для карате-до
на суму 32 тисячі грн.
З початку 2017 року за кошти державного бюджету оздоровлено 23 дитини пільгової
категорії: 8 дітей у оздоровчому центрі «Молода гвардія» (м.Одеса) та 15 дітей у ДП МДЦ
«Артек».
За кошти селищного бюджету оздоровлено 18 дітей у ДЮОК «Чайка» (с.Головчинці),
використано 77 тис. 400 грн.
За кошти обласного бюджету оздоровлено 17 дітей у стаціонарних таборах області.
Використано 78 тисяч 26 грн. коштів обласного бюджету.
З 9 по 12 червня 2017 року проведено збір дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») та таборування наметового табору «Летичівська січ», охоплено
відпочинком 155 дітей навчальних закладів Летичівської громади. Витрачено коштів: 25 тис.
грн.
Всього оздоровленням та відпочинком охоплено 583 дитини, що становить 29,6% від
загальної кількості дітей шкільного віку.
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З 29 травня по 09 червня 2017 року на базі Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ
ступенів-гімназія» працював мовний табір «Rainbow», відпочинком охоплено 120 дітей.
З 27 червня по 04 липня 2017 року 53 талановитих, обдарованих дитини було
оздоровлено на морі у смт Залізний порт Херсонської області.
Станом на 01.11.2017 року в банку даних сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах перебуває 98 сімей, у яких виховується 219 дітей. 23 сім’ї, які знаходяться в
складних життєвих обставинах та 1 особа з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування знаходяться під соціальним супроводом.
За сприяння селищного центру станом на 01.11.2017 року 4 особи поставлено на облік
у районний центр зайнятості, 8 працевлаштовано, 16 отримано допомогу в лікуванні, 18
сім’ям оформлено допомогу в УСЗН, 13 сімей отримали необхідні довідки, 2 дитини
влаштовано в дитячий садок, вирішено та покращено житлово-побутові умови проживання
42 сім’ям, 1 особу направлено в Центр ресоціалізації
наркозалежної молоді для
проходження лікування, 1 вагітну жінку влаштовано в обласний соціальний центр матері і
дитини, 108 сім’ям надано гуманітарну допомогу.
Під соціальним супроводженням Летичівського СЦСССДМ перебуває 3 дитячих
будинки сімейного типу, в яких виховується 18 дітей–вихованців та 3 прийомних сім’ї, в
яких виховується 5 прийомних дітей. Приділяється увага і дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, які проживають в опікунських сім’ях.
На обліку центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 23 особи з
числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. 14 осіб даної категорії
навчаються в закладах області та 3 працевлаштовано.
За станом на 01.12.2017 року виявлено 1544 громадян похилого віку, інвалідів, які
перебувають
у
складних
життєвих
обставинах
і
потребують
соціального
обслуговування(надання соціальних послуг), обслужено – 1544 осіб.
З них:
- одиноких – 372 особи,
- самотньопроживаючих - 1172 особи.
Надано послуг на безоплатній основі – 97566.
Надано платних послуг – 14113 на суму 107935 гривень,
в тому числі: порізка дров –32 на суму 3214,15 грн.;
порубка дров – 16 на суму 1224,00 грн.;
швейні пслуги – 390 на суму 10245 грн.;
перукарські послуги – 50 на суму 11266,45 грн.;
послуги з прання білизни – 242 на суму 8105,76 грн.;
послуги з масажу – 756 на суму 13192,42 грн.
Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян похилого
віку – 775.
Забезпечено ФМ радіомовленням 32 заклади культурно-освітньої сфери громади, 2
старостати системами гучного мовлення з метою оповіщення населення на випадок
надзвичайної ситуації.
Скоординовано роботу щодо проведення дезінфекції джерел водопостачання.
Створено 15 консультативних пунктів з питань цивільного захисту населення на базі
старостатів громади та КГП «Злагода».
Проведено аналіз забезпечення місцевих пожежних команд, скоординовано роботу по
придбанню необхідного обладнання.
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2. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку громади
Основними проблемами соціально-економічного розвитку Летичівської громади є:
 нераціональне
використання
земельних
ресурсів
сільськогосподарського
призначення;
 дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних
інвестиційних проектів;
 зношеність основних фондів підприємств;
 безробіття та наявність тіньової зайнятості населення;
 зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні доходи;
 погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та
дорожньої інфраструктури;
 зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення;
 низький рівень газифікації сіл, освітлення, водозабезпечення;
 незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях,
висока зношеність транспортних засобів для перевезення пасажирів та відсутність достатньої
кількості перевізників, що надають послуги в цій сфері;
 недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти,
культури у сільській місцевості;
 забрудненість берегів рік, ставів побутовими відходами та неочищеними стічними
водами, незадовільний стан збереження та переробки відходів.
Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для
подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення
на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я,
соціального захисту та поліпшення життя населення.
3. Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку громади
3.1. Розвиток економічного потенціалу
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на
2018 рік є:
 сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств;
 забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього
бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади;
 недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 сприяння функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на
території громади;
 сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою
підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів;
 забезпечення дотримання вимог законодавства щодо публічності та прозорості
діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду
регуляторних актів;
 недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання,
які можуть здійснювати певні види господарської діяльності;
 удосконалювати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення
організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження
підприємницької діяльності;
 організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих
як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної
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власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що
належать до інших форм власності;
 здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах
компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади;
 удосконалення дозвільної системи, забезпечення видачі документів дозвільного
характеру через Центр надання адміністративних послуг.
3.2. Залучення інвестицій для розвитку Летичівської громади
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій для
розвитку громади на 2018 рік є:
 забезпечити створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення в
економіку інвестиційних ресурсів;
 широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та зарубіжних
інвесторів, донорських організацій, коштів держави та досягнення за рахунок цього
модернізації виробництва, розширення випуску конкурентоспроможної продукції, створення
нових робочих місць, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення інфраструктури
соціальної сфери;
 стратегічне планування розвитку громади.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 виготовити технічну документацію (державні акти на землю, технічні паспорти)
на приміщення комунальної власності;
 провести інвентаризацію промислових майданчиків, вільних приміщень,
земельних ділянок на території громади;
 проводити системну роботу щодо розроблення інвестиційних проектів та
пропозицій;
 визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та виготовити проектнокошторисну документацію для залучення інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх
реконструкції, поточного та капітального ремонту;
 проводити системну організаційну роботу по залученню інвестиційних коштів за
рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, залученню інвесторів до розвитку
інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів;
 розробити та затвердити Стратегію розвитку Летичівської селищної об’єднаної
територіальної громади;
 забезпечити виготовлення містобудівної документації населених пунктів громади;
 покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення
рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про громаду,
висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації, участь та
представлення інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах.
3.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету
та ефективності використання бюджетних коштів
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання
місцевого бюджету на 2018 рік є:
 забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади;
 забезпечення фінансової самодостатності території громади;
 проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;
 підвищення результативності бюджетних видатків.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету,
своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді;
 налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше
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підвищення рівня добровільної сплати платежів;
 забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом виключення
неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної мережі;
 визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених галузевих програм;
 недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у
бюджетній сфері;
 забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель
товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;
 надання субвенції районному бюджету на утримання Летичівської районної ради
та Летичівської центральної районної лікарні;
 впровадження бюджету участі.
3.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та
земельних відносин на 2018 рік є:
 забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, містобудування та
державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;
 збільшення обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт та введення в
експлуатацію житла;
 створення ефективної системи управління земельними ресурсами;
 забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва;
 використання земель за їх функціональним призначенням;
 створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх
територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із
збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності;
 створення привабливих умов для залучення інвестицій шляхом розробки та
прийняття основних містобудівних документів;
 підтримка розвитку тваринництва в приватному секторі на території громади
шляхом створення громадських пасовищ.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових
умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;
 розробка та затвердження основних документів містобудування: генерального
плану смт Летичів та інших населених пунктів у відповідності до перспективності розвитку
територій, відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною
інфраструктурою територія, з визначенням території, використання для створення та
функціонування індустріального парку;
 організація землеустрою на території громади;
 здійснення інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовано будівлі і
споруди суб’єктів господарювання Летичівської ОТГ, з метою оформлення
правовстановлюючих документів на землю;
 формування ринку землі, організація землеоціночних та землевпорядних робіт для
продажу та оренди ділянок;
 розробка та затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населених пунктів: с. Свічна, с. Терлівка, с. Грушківці, с. Бохни;
 проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів с. Свічна, с.
Терлівка, с. Грушківці, с. Бохни;
 передача земель сільськогосподарського призначення державної власності в
комунальну власність для створення громадських пасовищ;
 ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та
власників земельних ділянок на території громади, здійснення обліку кількості земель;
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 актуалізація даних та оновлення картографічних матеріалів;
 контроль за використанням та охороною земель комунальної форми власності,
додержання землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного
законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх
цільового призначення та умов надання.
3.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального
господарства та інфраструктури на 2018 рік є:
 поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг для населення громади;
 поліпшення благоустрою території громади;
 поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
 розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади;
 поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів;
 задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та
забезпечення населених пунктів громади регулярним автобусним сполученням.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житловокомунального господарства з залученням коштів з різних джерел;
 поліпшення матеріально-технічного забезпечення КГП “Злагода”;
 придбання транспортних засобів спеціального призначення для комунального
госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської селищної ради;
 придбання службового автомобіля для виконавчого апарату Летичівської
селищної ради;
 вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових
відходів, прибирання стихійних звалищ;
 проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в
аварійному стані чи загрожують електромережам;
 здійснення благоустрою кладовищ;
 заміна огорож в населених пунктах Летичівської ОТГ;
 ремонт та очищення громадських криниць в населених пунктах на території
громади;
 будівництво каналізаційного колектора по вул. Савіцького Юрія в смт Летичів
Хмельницької області;
 будівництво каналізаційного колектора по вул. Кармалюка в смт Летичів
Хмельницької області;
 реконструкція каналізаційно-напірної станції та напірного колектора з
під’єднанням житлового масиву в смт Летичів Хмельницької області;
 реконструкція очисних споруд в смт Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт очисних систем в мікрорайоні Щедрова в смт Летичів;
 капітальний ремонт водопостачання в мікрорайоні Щедрова в смт Летичів;
 будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній с. МайданГоленищівський, Летичівського району, Хмельницької області;
 будівництво
розвідувально-експлуатаційної
свердловини
та
мережі
водопостачання по вул. Центральній та вул. Колгоспній в с. Гречинці, Летичівського
району, Хмельницької області;
 будівництво
експлуатаційно-розвідувальної
свердловини
та
мережі
водопостачання в с. Сахни, Летичівського району, Хмельницької області;
 будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання та
будівництво мережі водопостачання в с.Варенка Летичівського району Хмельницької
області;
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 будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання та
будівництво мережі водопостачання в с.Майдан-Вербецький Летичівського району
Хмельницької області;
 будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення
господарсько-питного водопостачання в с.Білецьке, Летичівського району, Хмельницької
області;
 будівництво мережі водопостачання в с.Бохни Летичівського району
Хмельницької області;
 будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання та
будівництво мережі водопостачання в с.Івонинці Летичівського району Хмельницької
області;
 будівництво мережі водопостачання по вул. Печенюка в с. Терлівка Летичівського
району Хмельницької області;
 будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення
господарсько-питного водопостачання в с.Суслівці, Летичівського району, Хмельницької
області;
 будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання в с.Вербка
Летичівського району Хмельницької області;
 будівництво мереж вуличного освітлення смт Летичів по: вул. Автопарківській,
вул. Коцюбинського, Комсомольській (Козацькій), провулку Коцюбинського, провулку
Котляревського, вул. Горбатюка, вул. І.Франка, вул. Гончара, в селах Чапля, Марківці,
Ялинівка (вул.Жовтнева), Гречинці, Вербка, Кудинка, Новокостянтинів, Антонівка,
Голенищеве;
 нове будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення в с.Марківці,
Летичівського району, Хмельницької області;
 нове будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення в с.Чапля,
Летичівського району, Хмельницької області;
 встановлення альтернативних джерел освітлення по селах: Сахни, Лозни, Варенка,
Анютино, Малаківщина;
 заміна ліхтарів вуличного освітлення на світлодіодні світильники;
 придбання
автобуса
для
оптимального
забезпечення
пасажирськими
перевезеннями потреб населення громади на міських та приміських маршрутах;
 будівництво дитячих майданчиків зі спортивним обладнанням в населених
пунктах громади;
 ремонт доріг загального користування місцевого значення на території громади;
 здійснення поточного ремонту доріг в населених пунктах на території громади
(перелік в Додатку 1 до Програми);
 капітальний ремонт вул. Автопарківської від м-ну Любава до автопарку;
 капітальний ремонт тротуару по вул. Кармалюка до ДНЗ №3;
 капітальний ремонт
вул.Осліковського від ПК0 до ПК2 в смт. Летичів,
Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Івана Зубкова в смт Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт дороги по вул. Смолінського Леоніда від будинку №29 до
пров. Чапаєва в смт. Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Свободи від вул. М.Кривоноса до містка;
 капітальний ремонт вул. Шевченка в смт. Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Р.Шухевича (Чапаєва) в смт Летичів Хмельницької
області;
 капітальний ремонт дороги вул. Лікарська смт. Летичів Хмельницької області
(корегування);
 капітальний ремонт вул. Княгині Ольги (Матросова) в смт Летичів Хмельницької
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області;
 капітальний ремонт вул. Героїв Крут (Горького) в смт Летичів Хмельницької
області;
 капітальний ремонт вул. Мазура Василя в смт.Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Войтова в смт.Летичів Хмельницької області;
 будівництво тротуару по вул. Чорновола (Панасюка) в смт Летичів Хмельницької
області;
 будівництво тротуару по вул. І.Огієнка в смт Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт тротуару по вул. Кармелюка в смт Летичів, Хмельницької
області;
 капітальний ремонт (посилення дорожнього покриття) вул. Комарова, смт. Летичів
Летичівського району, Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Маринюка в смт Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт провулку Ламаного в смт Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Шірпала Леоніда в смт Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Пушкіна в смт Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Крут в смт Летичів Хмельницької
області;
 капітальний ремонт тротуару по вул. І. Франка в смт Летичів Хмельницької
області;
 капітальний ремонт вул. О.Кобилянської в смт Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Небесної Сотні в смт Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Ламана від вул. Шевченка до вул. Шірпала в смт Летичів
Хмельницької області;
 капітальний ремонт (посилення покриття) вул. Ю.Бурка с.Голенищеве
Летичівського району, Хмельницької області (корегування);
 капітальний ремонт вул. Жовтневої в с. Грушківці Летичівського р-ну,
Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Ламаної в с.Грушківці Летичівського району
Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Зарічної в с. Кудинка Летичівського р-ну, Хмельницької
області;
 капітальний ремонт вул. Набережної в с. Кудинка Летичівського р-ну,
Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Бережаної, в с. Юрченки, Летичівського р-ну,
Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. І.Дубаса
в с. Юрченки, Летичівського р-ну,
Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. І.Віхтюка
в с.Юрченки Летичівського району
Хмельницької області;
 капітальний ремонт вул. Зубкова від ПК24+87 до вул. Героїв Крут (ПК28+03) в
смт. Летичів, Хмельницької області;
 будівництво септика багатоквартирного житлового будинку по вул.
Автопарківській;
 облаштування місця торгівлі на перехресті вул. Соборна і вул. Шірпала;
 придбання автобусів для оптимального забезпечення пасажирськими
перевезеннями потреб населення громади;
 реконструкція лінії водопостачання до приміщення Летичівського територіального
центру соціального обслуговування по вул. Соборна, 10 в смт Летичів, Хмельницької
області;
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 реконструкція мережі водопостачання по вул. Небесної Сотні в смт Летичів
Хмельницької обл.;
 реконструкція мережі водопостачання по вул. Галана в смт Летичів Хмельницької
обл.;
 реконструкція мережі водопостачання по вул. Гончарна в смт Летичів
Хмельницької області;
 капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Коцюбинського в смт.
Летичів Летичівського району Хмельницької області;
 капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Гончарної в смт. Летичів
Летичівського району Хмельницької області;
 реконструкція лінії водопостачання від будинку №34 по будинок №83 по
вул.Кармелюка в смт Летичів, Хмельницької області;
 реконструкція лінії водопостачання до будинку по вул. Свободи, 31/1 в смт
Летичів Хмельницької області;
 реконструкція лінії водопостачання від напірної башти до існуючої мережі по 2
провулку Пушкіна в смт. Летичів, Хмельницької області;
 реконструкція свердловини системи водопостачання (район цегельного заводу) в
смт Летичів Хмельницької області;
 нове будівництво лінії водопостачання по вул. Центральній в с. Суслівці
Летичівського району Хмельницької області;
 придбання та встановлення комплектувальних виробів (сміттєвозне обладнання
типу ВЛІВ супер міні Б) для транспортних засобів спеціального призначення комунального
госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської селищної ради;
 придбання транспортних засобів спеціального призначення (сміттєвоз) для
комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської селищної ради;
 придбання транспортних засобів спеціального призначення (причіп до автомобіля
МАЗ) для комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської селищної
ради;
 капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Подільської в смт. Летичів
Летичівського району Хмельницької області;
 капітальний ремонт – очищення від намулу, відкладів та завалів водойми УТМР на
річці Вовк в смт. Летичів Хмельницької області;
 капітальний ремонт – відновлення кріплення верхового укосу земляної дамби водойми
УТМР на р.Вовк в смт. Летичів Хмельницької області.
3.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері медичного обслуговування на
2018 рік є:
 укомплектування посад ЦПМСД згідно штатного розпису та згідно табеля
оснащення;
 удосконалення кадрової політики шляхом підвищення частки лікарів загальної
практики у загальній чисельності лікарів, згідно існуючих потреб та нормативів
обслуговування населення (потреба додаткового введення 6,0 ставки лікарів ЗПСМ);
 забезпечення цільового відбору молоді для навчання у середніх та вищих
медичних закладах;
 підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню
громади, шляхом продовження реформування галузі охорони здоров’я та оптимізації мережі,
відповідно до потреб населення регіону;
 запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання
медичної допомоги;
 продовження програми «Покращення надання медичної допомоги хворим, які
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потребують гемодіалізу» на 2018 рік;
 оновлення та покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ, ФП згідно табеля
оснащення медичним обладнанням, інвентарем, виробами медичного призначення та іншими
матеріальними засобами;
 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 збереження тривалості життя населення не менше 75 років;
 недопущення смертності немовлят у віці до 1 року життя;
 недопущення материнської смертності;
 зниження захворюваності з вперше встановленим діагнозом туберкульозу до
обласного показника;
 зниження питомої ваги злоякісних новоутворень візуальної локалізації до
обласного показника;
 зниження питомої ваги злоякісних новоутворень виявлених вперше в ІV стадії до
обласного показника;
 охоплення диспансерним наглядом дітей до 100%;
 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів АЗПСМ, ФП на території
громади;
 приведення забезпеченості медичним персоналом до реальних потреб населення:
сімейними лікарями на 10 тис. населення – 4,01, забезпеченість сімейними медичними
сестрами на 10 тис. населення – 8,02;
 створення мережі АЗПСМ відповідно до діючих нормативів (3,3 тис. населення
на 1 амбулаторію ЗПСМ), сільське населення 1,8 на 10 тисяч міського населення;
 відкриття АЗПСМ в Мікрорайоні Щедрова;
 проведення комплексного огляду інвалідів війни учасників бойових дій та
прирівняних до них осіб в березні-квітні 2017 року;
 досягнення рівня охоплення населення флюорографічним обстеженням 784 чол.
На 1 тисячу населення;
 проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо
формування здорового способу життя;
 забезпечити дотримання контрольних показників обсягу та якості медичної
допомоги населенню громади та належну модернізацію медичних закладів;
 покращити матеріально-технічне оснащення структурних підрозділів центру
відповідно до табелю оснащення: зокрема, придбати – 2 – електрокардіографи для,
Грушковецької, Новокостянтинівської АЗПСМ, ваги медичні та дорослі (10 шт.), для дітей
(10 шт.), пеленальні столики (10), ростоміри (10), ЛОР та офтальмологічне обладнання,
холодильники (10), пульсоксиметр (10), бактерицидні т.альний (13);
 будівництво Новокостянтинівської амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с.Новокостянтинів Летичівського району Хмельницької області;
 провести занулення і заземлення засобів вимірювальної техніки на АЗПСМ
с.Голенищево, Грушківці та с. Новокостянтинів;
 Провести:
- поточний ремонт ФП с.Копитинці;
- поточний ремонт ФП с.Чапля;
- поточний ремонт ФП с.Юрченки;
- поточний ремонт ФП с.Ялинівка;
- капітальний ремонт відділення екстренної медичної допомоги Летичівської
центральної районної лікарні по вул. Ю.Савіцького, 36 в смт. Летичів, Хмельницької області.
3.7. Розвиток освіти
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері освіти на 2018 рік є:
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 подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх типів
і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності
здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;
 забезпечення доступності та безперервності освіти;
 забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними
задатками, здібностями, потребами;
 посилення кадрового потенціалу системи освіти;
 впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітніх закладах;
 збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, оздоровлення);
 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти;
 продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових умов
безпечної життєдіяльності закладів освіти;
 поновлення меблів у навчальних закладах, модернізація технологічного
обладнання їдалень навчальних закладів;
 забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників до місць
навчання, роботи і додому;
 забезпечення контролю за якістю харчових продуктів та дотримання норм
харчування в ЗНЗ та ДНЗ;
 зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів загальноосвітніх навчальних
закладів.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 розробка та прийняття Програми розвитку освіти на території Летичівської
селищної об’єднаної територіальної громади;
 впорядкувати штатний розпис педагогічних працівників позашкільних установ
(ЦТДЮ та ДЮСШ) відповідно до регіональних умов;- зменшення кількості гуртків, що
суперечать запитам дітей;
 розвиток туризму на базі ЦТДЮ;
 оновлення кадрового потенціалу позашкільних установ;
 відновлення методичної служби як сервісного центру в освітньому середовищі
громади;
 забезпечення сільських освітніх установ якісною мережею Інтернет;
 реорганізація психолого-медико-психологічної консультації шляхом перетворення
в інклюзивно-ресурсний центр Летичівської селищної ради;
 створення на базі Голенищівської ЗОШ І-Ш ступенів НВК «ЗОШ І-Ш ст.дошкільний навчальний заклад»;
 надання повного права керівникам закладів на придбання матеріальних цінностей;
 забезпечення відкритого доступу до фінансової та інформаційної діяльності освітніх
закладів. Створення сайтів освітніх та дошкільних закладів;
 здійснення заходів щодо охоплення дошкільною освітою 80% дітей відповідного
віку, забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку;
 створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її
задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку
дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 здійснення ефективного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, які
потребують особливої уваги, підтримки та корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень;
 збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науковотехнічною та спортивно-технічною діяльністю;
 підвищення активності та показників участі району в обласних, Всеукраїнських та
міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та
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ін.);
 розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу
обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого
професійного зростання;
 забезпечення
кваліфікованими
педагогічними
кадрами
дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
 забезпечення реалізації Всеукраїнського освітнього проекту «Формування та
розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного
підвищення кваліфікації педагогів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 здійснення системних заходів з метою забезпечення дошкільних навчальних
закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет;
 створення єдиного інформаційного освітнього порталу громади в мережі Інтернет,
створення та забезпечення ефективного функціонування локальних мереж, широке
використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі навчальних закладів;
 належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу,
здійснення постійного контролю щодо належної організації гарячого харчування учнів;
 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів освіти на
території громади;
 інвентаризація матеріально-товарних цінностей з метою вивчення потреби в
оновленні меблів, узагальнення та аналіз інформації про стан забезпечення меблями
навчальних закладів району;
 придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень);
 обстеження технологічного обладнання їдалень закладів освіти, узагальнення та
аналіз інформації про стан технологічного обладнання харчоблоків навчальних закладів
району;
 поетапне оновлення технологічного обладнання для харчоблоків загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладів району з врахуванням їх енергоефективності;
 ремонт вуличних туалетів в Летичівському НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ст.. – ліцей»;
 зміцнення матеріально-технічного стану бази-стоянки та зберігання шкільних
автобусів, а саме монтаж водопровідної системи, пункту для миття автотранспортних
засобів, ремонт брами;
 реконструкція Летичівського НВК №2 ЗОШ І-ІІІ ст.–гімназія;
 поточний ремонт покриття підлоги у головному корпусі 1 поверх ліве крило
Летичівського НВК №1 ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцей;
 поточний ремонт покриття підлоги у головному корпусі 3 поверх праве крило
Летичівського НВК №1 ЗОШ І-ІІІ ст.. –ліцей;
 поточний ремонт покриття підлоги у головному корпусі 2 поверх (фойє) ліве крило
та половина правого крила в Летичівському НВК №2 ЗОШ І-ІІІ т..-гімназія;
 поточний ремонт пральної кімнати в Летичівському ДНЗ №4 «Дзвіночок»;
 поточний ремонт стін сантехнічних кімнат в Летичівському ДНЗ №1 «Калинонька»;
 капітальний ремонт Летичівського ДНЗ №1 «Калинонька» (утеплення стін, заміна
покриття даху та утеплення перекриття);
 утеплення горища в Бохнівському ДНЗ «Суничка»;
 капітальний ремонт Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва;
 заміна покриття даху в Вербецькій ЗОШ І-ІІ ст..;
 реконструкція Голенищівської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (утеплення
стін та покрівлі) по вул. Присяжнюка Руслана, 63, с. Голенищеве Летичівського району
Хмельницької області;
 реконструкція дитячого садка №4 «Дзвіночок»;
 заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі, заміна електропроводки в усіх ЗОШ
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та ДНЗ;
 реконструкція навчальних корпусів №2 та №3 Летичівського НВК №1;
 улаштування огорожі в Летичівському НВК №3 ЗОШ І-ІІІ ст..;
 заміна теплотраси в Летичівському НВК №3 ЗОШ І-ІІІ ст..;
 встановлення ігрового майданчика в Летичівському НВК №3 ЗОШ І-ІІІ ст..;
 реконструкція Голенищівської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (заміна даху)
по вул. Присяжнюка Руслана, 63, с. Голенищеве Летичівського району Хмельницької області.
3.8. Розвиток фізичної культури і спорту
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері фізичної культури та спорту
на 2018 рік є:
 формування у населення сталих традицій та мотивації фізичного виховання і
спорту як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;
 покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і
спорту;
 спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
 розвиток спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів;
 удосконалення системи дитячо-юнацького спорту – протягом року;
 підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту,
створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах
багаторічної підготовки – протягом року;
 створення умов для розвитку масової фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої
та реабілітаційної роботи серед інвалідів:
700проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних
закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а
також фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу серед інвалідів – протягом
року;
 збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 формування системи дитячого фізичного виховання;
 удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;
 підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту,
створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах
багаторічної підготовки;
 створення умов для розвитку масової фізичної культури, фізкультурно-оздоровчої
та реабілітаційної роботи серед інвалідів, відкриття додаткових спортивних майданчиків та
залів;
 проведення інвентаризації спортивних споруд у сільських населених пунктах з
метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві
нових спортивних споруд;
 проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх
навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку
громадян, а також фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу серед інвалідів;
 розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та т.
альний ких
видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту
вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;
 забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих
оздоровчих закладах;
 поліпшення якості оздоровлення та відпочинку дітей;
 закріплення позитивного іміджу здорового способу життя;
 охоплення заходами організованого відпочинку, змістовного дозвілля переважної
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більшості молоді громади;
 капітальний ремонт системи опалення будівлі Летичівської ДЮСШ по вул.
І.Франка, 37/1, смт Летичів, Летичівського району Хмельницької області;
 реконструкція частини допоміжного приміщення під теплогенераторну
Летичівської ДЮСШ по вул. І.Франка, 37/1, смт Летичів, Летичівського району
Хмельницької області;
 капітальний ремонт душових кімнат Летичівської ДЮСШ по вул. І.Франка, 37/1,
смт Летичів, Летичівського району Хмельницької області;
 капітальний ремонт підлоги спортивного залу Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ
ступенів-ліцей»;
 капітальний ремонт підлоги спортивного залу Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ
ступенів-гімназія»;
 капітальний ремонт підлоги спортивного залу в Летичівському НВК №3 ЗОШ І-ІІІ
ступенів;
 будівництво спортивного майданчика на території стадіону «Колос» по вул.
І.Франка, смт Летичів Хмельницької області;
 освітлення стадіону «Колос» в смт Летичів;
 реконструкція майданчика із штучним покриттям Летичівського НВК №1 «ЗОШ ІІІІ ступенів-ліцей».
3.9. Розвиток культури та туризму
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері культури та туризму на 2018
рік є:

 відродження духовності та культури, збереження надбань національної культурної
спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток самодіяльно-художньої
творчості;
 забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури;
 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах культури;
 популяризація національної культурної спадщини серед учнівської молоді,
розвиток пам’яток культурної спадщини;
 проведення ремонтних робіт по утриманню пам’яток у належному стані;
 пошуки шляхів залучення недержавних коштів та засобів підтримки культури і
мистецтва;
 популяризація туристично-рекреаційного потенціалу громади, сприяння розвитку
зеленого туризму.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 посилення роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїзацією осіб, які віддали
життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та
консолідації українського народу та проведення зустрічей з воїнами, які перебували в зоні
АТО та учасниками Євромайдану;
 присвоєння звання «Почесний громадянин» за вагомий внесок у розвиток
Летичівської громади;
 оптимізація мережі закладів культури громади та подальший розвиток її творчого
потенціалу шляхом створення на базі Голенищівського, Горбасівського, Греченецького,
Руднянсьго, Сусловецького, Ялинівського СЗК базових закладів культури;
 поновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, інформаційних
та пізнавальних потреб громадян;
 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів культури,
зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури на території громади;
 відродження української національної культури, розвиток культурних традицій
громади;
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 підтримка фестивального конкурсного руху і творчої молоді у реалізації
мистецьких проектів;
 забезпечення участі місцевих колективів у Всеукраїнських, Міжнародних
конкурсах, фестивалях, святах;
 забезпечення контролю за дотриманням пам’ятко-охоронного законодавства на
пам’ятках та об’єктах археології, історії, архітектури та мистецтва, що розташовані на
території громади;
 пошук джерел залучення коштів для створення краєзнавчого музею;
 інформування про туристично-рекреаційний потенціал громади шляхом
виготовлення якісної інформаційно-рекламної туристичної продукції;
 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у сільській
місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського зеленого туризму;
 проводити організаційні заходи щодо залучення майстрів народного мистецтва
вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та т.. для проведення майстер-класів;

капітальний ремонт приміщення Летичівської дитячої музичної школи
Летичівської селищної ради;
 капітальний ремонт КУ «Летичівський будинок культури Летичівської селищної
ради»;
 капітальний ремонт приміщення Горбасівського сільського будинку культури;
 капітальний ремонт приміщення Сусловецького сільського клубу;
 капітальний ремонт приміщення Гречинецького сільського клубу;
 придбання звукопідсилювальної та освітлювальної апаратури;
 придбання комп’ютерно-розмножувальної техніки;
 капітальний ремонт дискотечного залу КУ “Летичівський будинок культури” та
двох приміщень біля входу на сцену;
 придбання звукопідсилюючої та світлової апаратури для проведення дискотек та
вечорів відпочинку для молоді;
 проведення Всеукраїнського фестивалю народного мистецтва «Вільний орле,
Кармалюче, почуй Україну!»;
 проведення Дня міста;
 проведення творчого звіту самодіяльних колективів Летичівської громади;
 підтвердження звання “народний” художніх колективів: народного аматорського
хору “Летич”, народного оркестру духових інструментів, народної художньо-концертної
бригади “Вогник”, народного хору ветеранів війни та праці “Стежина”;
 капітальний ремонт системи опалення будинку по наданню побутових послуг по
вул. Присяжнюка Руслана, 54/1 в с.Голенищеве Летичівського району Хмельницької області.
3.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів,
які потребують соціального обслуговування
Пріоритетними напрямами та завданнями з підтримки сім’ї, дітей та молоді, а
також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування
на 2018 рік є:
 поліпшення якості життя сімей, дітей та молоді;
 зниження рівня поширення негативних явищ серед сімей, дітей та молоді;
 відсутність відмов від новонароджених дітей
 зменшення кількості сімей, які перебувають на обліку соціальних служб та
отримують підтримку;
 збільшення кількості клієнтів серед молоді, яка має живе з ВІЛ або має ризик
зараження соціально-небезпечними хворобами;
 забезпечення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян
похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах.
21

Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі
людьми;
 облік сімей з дітьми, які потребують всебічної державної підтримки;
 забезпечення здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного
типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів;
 забезпечення соціальним супроводом 60% сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах (відповідно до регіонального банку даних);
 зняття з соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, з позитивним результатом до 70% від загальної кількості сімей, охоплених
соціальним супроводом;
 забезпечення надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та
членам їхніх сімей;
 контроль за цільовим використанням коштів при народжені дитини;
 здійснення попередження раннього соціального сирітства шляхом поліпшення
соціальної роботи в консультаційних пунктах центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді при пологових будинках, пологових відділеннях лікарень;
 забезпечення ефективного функціонування спеціалізованого формування
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – Мобільний консультаційний
пункт соціальної роботи в сільській місцевості та віддалених районах;
 проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-небезпечних хвороб і
пропаганда здорового способу життя;
 висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, молодіжної
та сімейної тематики, популяризація сімейних цінностей сім’ї;
 створення та розповсюдження соціальної реклами з питань поширення сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганди
здорового способу життя;
 надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, які перебувають
у складних життєвих обставинах, Летичівським територіальним центром соціального
обслуговування, на безоплатній основі та платних;
 пошук джерел залучення коштів для придбання обладнання в масажний кабінет
для інструктора з трудової реабілітації Летичівського територіального центру соціального
обслуговування: тренажер для активно-пасивної реабілітації нижніх/верхніх кінцівок
THERA-fit, тренажер реабілітаційний OSD-B-Bike, спорткомплекс «Атлетік».
3.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист та
техногенна безпека
Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки життя
громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки на 2018 рік є:
 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективне реагування на них,
забезпечення збереження життя і здоров’я людей;
 завчасне накопичення і підтримання у готовності засобів індивідуального захисту
населення, яке проживає у зонах можливого хімічного забруднення;
 запобігання загибелі людей на водних об’єктах;
 організація обліку та контролю за утриманням та станом готовності захисних
споруд цивільного захисту до використання за призначенням;
 удосконалення та підтримання у готовності системи централізованого оповіщення
про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;
 забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб та суб’єктів
господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях.
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Основні заходи, що плануються для їх виконання:
– створення Летичівської селищної ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту;
 забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території
Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки;
 поновлення, збереження та використання матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 укладання цивільно-правових угод з суб’єктами господарювання, які можуть
залучатись до проведення санітарної обробки населення, спеціальної обробки одягу, майна,
техніки;
 забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, а в разі виникнення надзвичайної ситуації – спеціальних комісій з їх ліквідації;
 організація проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів,
спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 удосконалення роботи аварійно-рятувальної служби та рятувальників даного
підрозділу;
 визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених
пунктах та місць заборонених для купання;
 забезпечення роботи консультативних пунктів з питань цивільного захисту населення,
публікації в місцевих засобах масової інформації та на сайті селищної ради інструкцій про дії
населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть виникнути на території населених
пунктів;
 приведення у відповідність захисних спорудах цивільного захисту, утримання їх у
готовності до використання за призначенням, прийняття рішень про подальше використання
даних об’єктів комунальної власності та безхазяйних захисних споруд;
 забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій, продовження роботи по накопиченню засобів оповіщення;
 забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах
господарювання, що належать до сфери управління селищної ради;
 забезпечення діяльності та поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів
місцевої пожежної охорони в с.Голенищево та с.Гречинці для виконання покладених на них
завдань за призначенням;
 накопичення і підтримання у готовності засобів захисту органів дихання для
забезпечення громадян, які проживають у зоні хімічного забруднення небезпечного об’єкта
Летичівська дільниця ДП «Старокостянтинівський молочний завод»;
 складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації,
списків постраждалих осіб для виплати матеріальної допомоги;
 забезпечення заходів соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків
постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.
4. Результати виконання Програми
Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за
рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та
іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, залучених коштів населення, а
також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної
діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання
планових надходжень до бюджету громади.
Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається
концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та виконання пріоритетних
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проектів розвитку соціальної інфраструктури.
З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві
програми. Необхідно забезпечити фінансування з селищного бюджету першочергових
заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної
Програми.
Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними
виконавцями за підсумками І півріччя та року на сесіях Летичівської селищної ради.
Результатами виконання Програми будуть:
 активізація роботи з залучення коштів державного бюджету, міжнародної
технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;
 забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією, що дасть
можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи
розвитку
територій;
 проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного
потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;
 забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального
господарства;
 сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня
надання послуг з пасажирських перевезень;
 поліпшення благоустрою населених пунктів;
 активне впровадження енергозберігаючих технологій;
 надання якісних медичних послуг населенню;
 ефективне функціонування мережі освітніх закладів та розвиток фізкультури і
спорту;
 збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток туристичнорекреаційного потенціалу;
 зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному
середовищі;
 підвищення рівня безпеки життя громадян.
Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, виходячи з інтересів
об’єднаної територіальної громади, на основі активної участі кожного члена виконкому,
кожного депутата селищної ради та за участю найбільш активних жителів громади.
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Додаток 1
План ремонту доріг в населених пунктах на території Летичівської
селищної об’єднаної територіальної громади у 2018 році
№ Назва населеного
пункту
1 смт Летичів

Назва об’єкту

Вид ремонту

Провулки між вулицями
Р.Шухевича та Кармалюка

Поточний

вул. Автопарківська

Поточний

вул. Пархоменка

Поточний

вул. Енергетиків

Поточний

вул. Гончара

Поточний

вул. Ломоносова і перехрестя
до вул Малишка

Поточний

вул. Руданського

Поточний

вул. Тропініна

Поточний

вул. Грушевського

Поточний

Пр. Жовтневий

Поточний

Пр. Мічуріна

Поточний

Вул. Максимчука

Поточний

Вул. Княгині Ольги

Поточний

Пр. Соборний

Поточний

Вул. Соборна

Поточний

Вул. Чорновола

Поточний

Вул. Свободи

Поточний

Пр. Гончарний

Поточний

Вул. І.Мазепи

Поточний

Вул. Я.Галана

Поточний

Вул. Багрія Олександра

Поточний

Вул. Подільська

Поточний

Вул. Лисенка

Поточний

Вул. Матвєєвої Олени

Поточний

Вул. Якова Гальчевського

Поточний

Вул. В.Кириченко

Поточний

Вул. Старицького

Поточний

Вул. Тичини

Поточний

Вул. Богуна

Поточний
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Орієнтовний обсяг
фінансування,
тис. грн.

Вул. Горбатюка

Поточний

Вул. Лисого

Поточний

Вул. Толстого

Поточний

Вул. Затонського

Поточний

Пр. Заводський

Поточний

Вул. Б.Синявських

Поточний

Вул. Бачинського

Поточний

Вул. Вовковинецька

Поточний

Вул. Лісова

Поточний

Вул. Шірпала Леоніда

Поточний

Вул. І.Франка

Поточний

Вул. Бугська

Поточний

Пр. Лисого

Поточний

Вул. Володимира Великого

Поточний

Пр. Молодіжний

Поточний

Пр. Радісний

Поточний

Пр. Березовий

Поточний

Вул. Маринюка

Поточний

Вул. Р.Шухевича

Поточний

Вул. Шевченка

Поточний

Вул. Рильського

Поточний

вул. Малишка

Поточний

вул. Сагайдачного

Поточний

пров. Сагайдачного

Поточний

вул. Дорошенка

Поточний

пров. від вул. Дорошенка до
вул. Сагайдачного

Поточний

вул. Рильського

Поточний

вул. Печенюка

Поточний

вул. Ярослава Мудрого

Поточний

Вул. І.Зубкова від ПК0 до ПК 6

Поточний

Вул. Козацька

Поточний

Вул. Коцюбинського

Поточний

Пров. Коцюбинського

Поточний

Пров. Володимира Великого

Поточний

вул. Героїв Крут

Поточний
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вул. 50-річчя Перемоги

Поточний

вул. Гагаріна

Поточний

вул. Жовтнева

Поточний

Вул. Зарічна

Поточний

3. с. Рожни

вул. Квітнева

Поточний

4. с. Грушківці

вул. Печенюка

Поточний

вул. Чикенівська

Поточний

вул. Каштанова

Поточний

вул. Вишнева

Поточний

вул. Квітнева

Поточний

вул. Голубнича

Поточний

вул. Заліська

Поточний

Вул. Хутірська

поточний

вул. Набережна

Поточний

Пров. Яблуневий

Поточний

Вул. Зарічна

Поточний

вул. Горбатюка

Поточний

вул. Польова

Поточний

вул. Польова

Поточний

Вул. Зарічна

Поточний

Вул. Л.Шірпала

Поточний

Вул. Північна

Поточний

Вул. Загребельна

Поточний

Вул. Центральна

Поточний

вул. Козацька

Поточний

вул. Польова

Поточний

вул. Лісова

Поточний

вул. Центральна

Поточний

вул. Польова

Поточний

вул. Садова

Поточний

вул. Лісова

Поточний

12. с. Малаківшина

Дорога до кладовища

Поточний

13. с. Ревуха

вул. Ревуцького

Поточний

14. с. Вербка

вул. Квітнева

Поточний

вул. Лісова

Поточний

вул. Вишнева

Поточний

2. с. Кудинка

5. с. Бохни
6. с. Попівці

7. с. Копитинці
8. с. Суслівці

9. с. Антонівка

10. с. Снітівка
11. с. Російська Буда
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15. с. Ялинівка

вул. Центральна

Поточний

вул. Загребельна

Поточний

вул. Молодіжна

Поточний

вул. Квітнева

Поточний

вул. Вишнева

Поточний

вул. Садова

Поточний

вул. Лісова

Поточний

вул. Урожайна

Поточний

вул. Світанкова

Поточний

вул. Центральна

Поточний

вул. Трудова

Поточний

вул. Ярова

Поточний

вул. Пасічна

Поточний

19. с. Михунки

вул. Центральна

Поточний

20. с. Горбасів

вул. Польова

Поточний

вул. Набережна

Поточний

21. с. Марківці

вул. Польова

Поточний

22. с. Грушківці

вул. Вишнева (завершити)

Поточний

вул. Каштанова

Поточний

вул. Печенюка

Поточний

вул. Квітнева

Поточний

вул. Липи

Поточний

вул. Садова

Поточний

вул. Набережна

Поточний

вул. Молодіжна

Поточний

вул. Польова

Поточний

16. с. Розсохувата

18. с. Івонинці

23. с. Сахни

т.. Центральний

Поточний

24. с. Лозни

вул. Набережна

Поточний

25. с. Хутір-Майдан

вул. Садівська

Поточний

26. с. Рудня

вул. Польова

Поточний

вул. Лугова

Поточний

вул. Набережна

Поточний

вул. Садова

Поточний

27. с.Ревуха

вул. Лісова

Поточний

28. с.Чапля

вул. Григорівка

Поточний

вул. Набережна

Поточний
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вул. Небесної Сотні

Поточний

вул. Довгий бік

Поточний

вул. Кантівка

Поточний

вул. Шкільна

Поточний

вул. Садова

Поточний

вул. Садова

Поточний

вул. Лугова

Поточний

вул. Зарічна

Поточний

31. с. Варенка

вул. Селянська

Поточний

32. с. Свічна

вул. Вишнева

Поточний

вул. Бугська

Поточний

33. с.Новокостянтинів вул. Млини

Поточний

29. с.Юрченки
30. с. Козачки

вул.Поштова

Поточний

Вул. Цегельна

Поточний

вул. Польова

Поточний

вул. Вишнева

Поточний

вул. Вінницька

Поточний

вул. Лугова

Поточний

35. с. МайданГоленищівський

Вул. Вишнева

Поточний

Вул. Вербова

Поточний

36. с.Буцні

вул. Берегова

Поточний

вул. Набережна

Поточний

вул. Свободи

Поточний

вул. Лісова

Поточний

пров. Лісовий

Поточний

вул. Садова

Поточний

вул. Молодіжна

Поточний

вул. Селянська

Поточний

вул. Трудова

Поточний

34. с. Голенищево

37. с.Лісо-Березівка
38. с.Снітівка

39. смт Летичів

вул. Автопарківська від м-ну Капітальний
Любава до автопарку
Тротуар по вул. Кармалюка до Капітальний
ДНЗ №3
вул. Осліковського до вул. Капітальний
Грушевського
вул. І. Зубкова

Капітальний

вул. Смолінського Леоніда

Капітальний
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вул. Свободи (П.Лумумби) від Капітальний
вул. М.Кривоноса (Войтова) до
містка
вул. Шевченка

Капітальний

вул. Р.Шухевича (Чапаєва)

Капітальний

вул. Лікарська

Капітальний

вул.Княгині Ольги (Матросова) Капітальний
вул. Героїв Крут (Горького)
вул.
Мазура
(Ревуцького)

Капітальний

Василя Капітальний

вул. М.Кривоноса (Войтова)

Капітальний

будівництво тротуару по вул. Капітальний
Чорновола (Панасюка)
будівництво тротуару по вул. Капітальний
І.Огієнка
капітальний ремонт тротуару Капітальний
по вул. Кармалюка
вул. Комарова

Капітальний

вул. Маринюка

Капітальний

Пр. Ламаний

Капітальний

Вул. Шірпала Леоніда

Капітальний

Вул. Пушкіна

Капітальний

Тротуар по вул Героїв Крут

Капітальний

Тротуар по вул І.Франка

Капітальний

Вул. О.Кобилянської

Капітальний

Вул. Небесної Сотні

Капітальний

Вул. Ламана від вул. Шевченка Капітальний
до вул. Шірпала
40. с. Голенищево

вул. Бурко Юрія

Капітальний

41. с. Грушківці

вул. Жовтнева

Капітальний

вул. Ламана

Капітальний

вул. Зарічна

Капітальний

вул. Набережна

Капітальний

Вул. Бережана

Капітальний

Вул. І.Дубаса

Капітальний

Вул. І.Віхтюка

Капітальний

42. с. Кудинка
43. с. Юрченки

Експлуатаційне утримання доріг (грейдерування, снігоочищення)

100,0

Всього на поточний ремонт доріг

2000,0
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Додаток 2
Перелік пріоритетних першочергових соціальних інвестиційних проектів,
що мають вагоме значення для розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади

№
з/п

Найменування проекту

1

2

1
2

3

4

Період
реалізації

Результативність
реалізації проекту

3
4
Земельні відносини та містобудування
Розробка та затвердження містобудівної
ІІ півріччя
Генеральний план
документації смт. Летичів
2018
Проект землеустрою
Розробка проектів землеустрою для створення
2018
щодо відведення
громадських пасовищ
земельної ділянки
Розробка проектів землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж населених пунктів
Проведення нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів
Всього

5

Поточний ремонт ФП с.Копитинці

6

Поточний ремонт ФП с.Чапля

7

Поточний ремонт ФП с.Юрченки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.
грн.
Вартість
Обсяг
Зведена
проектнофінансування
кошторисна
кошторисної робіт у 2018 р.
вартість
документації
5

6

7
200
157

2018

Проект землеустрою
щодо встановлення
(зміни) меж
населених пунктів

150
(в т.ч. 30,0 тис.
т.ч. за
рахунок
інвестора)

ІІ півріччя
2018

Документація із
землеустрою

130
637

Охорона здоров’я
Здійснення
2018
поточного ремонту
приміщення
Здійснення
2018
поточного ремонту
приміщення
Здійснення
2018
поточного ремонту
31

32

32

35

35

50

50

8

9

10

Поточний ремонт ФП с.Ялинівка
Забезпечення централізованого безкоштовного
перевезення хворих до відділення
екстракорпоральної детоксикації Хмельницької
обласної лікарні, для проведення гемодіалізу та
у зворотному напрямку
Капітальний ремонт відділення екстренної
медичної допомоги Летичівської центральної
районної лікарні по вул. Ю.Савіцького, 36 в
смт. Летичів, Хмельницької області
Всього

приміщення
Здійснення
поточного ремонту
приміщення

2018

2018

Капітальний ремонт
приміщення

2018

30

30

62,0

62,0

987,632

9,9

977,732

1196,632

9,9

1186,732

Освіта
11
12
13

14

15

Реконструкція Летичівського НВК №2 ЗОШ І-ІІІ
т..–гімназія
Поточний ремонт покриття підлоги у головному
корпусі 1 поверх ліве крило Летичівського НВК №1
ЗОШ І-ІІІ т..-ліцей
Поточний ремонт покриття підлоги у головному
корпусі 3 поверх праве крило Летичівського НВК
№1 ЗОШ І-ІІІ т..-ліцей
Поточний ремонт покриття підлоги у головному
корпусі 2 поверх (фойє) ліве крило та половина
правого крила в Летичівському НВК №2 ЗОШ І-ІІІ
ст.-гімназія
Поточний ремонт пральної кімнати в
Летичівському ДНЗ №4 «Дзвіночок»

16

Поточний ремонт стін сантехнічних кімнат в
Летичівському ДНЗ №1 «Калинонька»

17

Капітальний ремонт Летичівського ДНЗ №1
«Калинонька» (утеплення стін, заміна покриття
даху та утеплення перекриття)

2017-2019

Утеплення стін,
горища та інше

11717

4000

2018

Поточний ремонт
покриття підлоги 140м2

100

100

2018

Поточний ремонт
покриття підлоги 155м2

110

110

2018

Поточний ремонт
покриття підлоги 285м2

200

200

40

40

30

30

5000

2500,0

Поточний ремонт
покриття підлоги,стін
та встановлення
сантехніки
Встановлення
сантехніки та
комунікацій

2018

2018

2018-2019

32

Утеплення стін,
горища та інше

18

Утеплення горища в Бохнівському ДНЗ «Суничка»

2018

Утеплення горища

20,0

20,0

19

Капітальний ремонт Летичівського Центру
творчості дітей та юнацтва

2018

Капітальний ремонт

900

900

1150

1150

20
21

Заміна покриття даху в Вербецькій ЗОШ І-ІІ ст.
Реконструкція Голенищівської Загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів (утеплення стін та покрівлі) по
вул. Присяжнюка Руслана, 63, с. Голенищеве
Летичівського району Хмельницької області

2018-2019

Заміна покриття даху

2018-2019

Утеплення стін та
покрівлі

22

Реконструкція дитячого садка №4 «Дзвіночок»

2018

23

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

2018

24

Реконструкція навчальних корпусів №2 та №3
Летичівського НВК №1

25
26
27
28

Улаштування огорожі в Летичівському НВК №3
ЗОШ І-ІІІ ст.
Заміна теплотраси в Летичівському НВК №3 ЗОШ
І-ІІІ ст.
Встановлення ігрового майданчика в Летичівському
НВК №3 ЗОШ І-ІІІ ст.
Реконструкція Голенищівської Загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів (заміна даху) по вул.
Присяжнюка Руслана, 63, с. Голенищеве
Летичівського району Хмельницької області

2018-2020

2018
2018
2018

Будівництво частини
приміщення
Зкаміна ламп
розжарювання на
енергозберігаючі,
заміна
електропроводки
Реконструкція
навчальних корпусів
№2 та №3
Летичівського НВК
№1
Улаштування огорожі
150 м/п
Заміна труб
теплотраси 110м/п
Встановлення ігрового
майданчика
Заміна даху

2018

Всього

2760,432

57,8

2702,632

2207,3

50

2207,3

450

450

11000

4000

200

200

250

250

110

110

1979,670

19,8

1959,87

38224,4

127,6

20929,8

Спорт
29
30

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

2018

Встановлення
системи опалення

148,496

32,111

116,385

2018

Встановлення

296,841

26,841

270,0

33

31

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

системи опалення

32

Капітальний ремонт підлоги спортивного залу
Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенівліцей»

2018

33

Капітальний ремонт підлоги спортивного залу
Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенівгімназія»

2018

34
35

36

37

Капітальний ремонт підлоги спортивного залу в
Летичівському НВК №3 ЗОШ І-ІІІ т..
Будівництво спортивного майданчика на
території стадіону «Колос» по вул. І.Франка,
смт Летичів Хмельницької області
Освітлення стадіону «Колос» в смт Летичів
Реконструкція майданчика із штучним
покриттям Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ
ступенів-ліцей»
Всього

Ремонт душових
кімнат

2018

150

Оновлення підлоги
спортивного залу
Летичівського НВК
№1
Оновлення підлоги
спортивного залу
Летичівського НВК
№2
Ремонт підлоги
спортивного залу
Будівництво
спортивного
майданчика
Встановлення
освітлення стадіону
«Колос»
Реконструкція
майданчика із
штучним покриттям

2018
2018

2018

2018

300

250

250
1500

500

750
445,337

58,952

4086,385

789,590

40,899

748,691

1480

14,8

1465,2

Культура
38

Капітальний ремонт приміщення Летичівської
дитячої музичної школи Летичівської селищної
ради

2018

39

Капітальний ремонт КУ «Летичівський
будинок культури Летичівської селищної ради»

2018

Здійснення
енергозберігаючих
заходів
Розвиток культури,
проведення
культурнодозвіллєвих заходів
34

40

Капітальний ремонт приміщення
Горбасівського сільського будинку культури

2018

41

Капітальний ремонт приміщення
Сусловецького сільського клубу

2018

42

Капітальний ремонт приміщення
Гречинецького сільського клубу

2018

43

Придбання звукопідсилювальної та
освітлювальної апаратури

2018

44

Придбання комп’ютерно-розмножувальної
техніки

2018

45

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

2018

для задоволення
культурних потреб
населення.
Розвиток культури,
проведення
культурнодозвіллєвих заходів
для задоволення
культурних потреб
населення
Розвиток культури,
проведення
культурнодозвіллєвих заходів
для задоволення
культурних потреб
населення
Розвиток культури,
проведення
культурнодозвіллєвих заходів
для задоволення
культурних потреб
населення
Поліпшення умов
для проведення
культурнодозвіллєвих заходів
Поліпшення умов
для проведення
культурнодозвіллєвих заходів
Проведення
молодіжних дискотек
та вечорів
35

250

100

350

250

100

350

250

100

350

360

90

500

100

600

46

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

2018

47

Проведення Всеукраїнського фестивалю
народного мистецтва «Вільний орле,
Кармалюче, почуй Україну!»

2018

48

Проведення Дня міста

2018

49

Проведення творчого звіту самодіяльних
колективів Летичівської громади

2018

відпочинку для
молоді. Поліпшення
умов для проведення
культурнодозвіллєвих заходів
Належне проведення
змістовного дозвілля,
забезпечення потреб
і організації
відпочинку для
молоді.
Відродження
української
національної
культури, розвиток
культурних традицій
громади
Збереження та
відродження
традиційних форм
української культури
громади, розвитку
творчості,
забезпечення
культурних потреб і
організації
відпочинку
населення
Відродження
духовності та
культури,
збереження надбань
національної
культурної
спадщини, обрядів і
36

120

20

50

5

50

51

Підтвердження звання “народний” художніх
колективів:
- народного аматорського хору “Летич”
- народного оркестру духових інструментів;
- народної художньо-концертної бригади
“Вогник”;
- народного хору ветеранів війни та праці
“Стежина”.

традицій
українського народу,
розвиток
самодіяльнохудожньої творчості
Підтримка й
активізація
аматорського руху в
громаді, посилення
ролі народних
аматорських
колективів в
естетичному
вихованні та
організації дозвілля
населення

2018

10

Капітальний ремонт системи опалення будинку
по наданню побутових послуг по вул.
Ремонт системи
2018
257,376
Присяжнюка Руслана, 54/1 в с.Голенищеве
опалення
Летичівського району Хмельницької області
Всього
3776,966
Соціальний захист (підтримка сім’ї, дітей та молоді,

19,980

237,396

475,679

4756,287

а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування)
52

53

54

Виконання заходів Програми подальшого
вдосконалення соціальної роботи у
Летичівський ОТГ на 2017-2019 рр.
Придбання тренажерів в Летичівський
територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Всього
Проведення поточних ремонтів 10 захисних
споруд цивільного захисту населення, які
перебувають у комунальній власності громади

2018

Вдосконалення
соціальної роботи

2018

Розширення спектру
послуг з реабілітації

Цивільний захист
Забезпечення
належних умов
2018-2019
укриття населення в
ПРУ на випадок
37

50

102,150

102,150

102,150

152,150

500,0

250,0

надзвичайних
ситуацій
Всього
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68

Житлово-комунальне господарство
Капітальний ремонт вул. Войтова в смт.Летичів
2018
500 м
Хмельницької області
Капітальний ремонт (посилення дорожнього
покриття) вул. Комарова, смт. Летичів
2018
500 м
Летичівського району, Хмельницької області
Капітальний ремонт вул. Небесної Сотні в смт
2018
200 м
Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт вул. Івана Зубкова в смт
2018
450 м
Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт вул. Шевченка в
2018
200 м
смт.Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт вул. Смолінського Леоніда
від будинку №29 до пров. Чапаєва в смт.
2018
650 м
Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт вул. Шірпала Леоніда в
2018
150 м
смт Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт провулку Ламаного в смт
2018
150 м
Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт вул. Пушкіна в смт
2018
400 м
Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт вул. О.Кобилянської в смт
2018
650 м
Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт вул. І.Віхтюка в
с.Юрченки Летичівського району
2018
950 м
Хмельницької області
Капітальний ремонт тротуару по
вул.Кармелюка в смт Летичів, Хмельницької
2018
598 м
області
Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв
2018
100 м
Крут в смт Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт дороги вул. Лікарська смт.
2018
550 м
38

500

250

975,228

2,925

972,303

1296,736

14,916

1281,820
400
1400

474,581

5,855

468,726

1832,582

8,244

1824,338
360
360
960
1755
2280

381,661

8,332

373,329

52,492

1,601

52,492

1483,529

19,667

1463,862

69
70
71
72
73
74

75

76

77

78

79

80

Летичів Хмельницької області (корегування)
Капітальний ремонт тротуару по вул. І.Франка
в смт Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт вул. Мазура Василя в
смт.Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт тротуару по вул.
Кармалюка до ДНЗ №3
Капітальний ремонт
вул.Осліковського від
ПК0 до ПК2 в смт. Летичів, Хмельницької
області
Капітальний ремонт вул. Ламаної в с.Грушківці
Летичівського району Хмельницької області
Будівництво тротуару по вул. Чорновола
(Панасюка) в смт Летичів Хмельницької
області
Капітальний ремонт (посилення покриття) вул.
Ю. Бурка с. Голенищеве Летичівського району,
Хмельницької області. (корегування)
Будівництво
лінії
електропередач
для
вуличного освітлення по вул. Жовтневій в с.
Ялинівка Летичівського району Хмельницької
області
Будівництво розвідувально-експлуатаційної
свердловини та мережі водопостачання по вул.
Центральній та вул. Колгоспній в с. Гречинці,
Летичівського району, Хмельницької області
Будівництво свердловини для господарськопитного
водопостачання
в
с.Івонинці
Летичівського району Хмельницької області
Будівництво
експлуатаційно-розвідувальної
свердловини та мережі водопостачання в с.
Сахни, Летичівського району, Хмельницької
області
Будівництво мережі водопостачання по вул.
Центральній
с.
Майдан-Голенищівський,

2018

900 м

2018

200 м

2018

1000 м

2018

200 м

397,916

5,540

392,376

2018

150 м

58,5

2,8

58,5

2018

450 м

229,2

3,5

229,2

2018

373 м

965,102

16,706

948,396

2018

Мережа вуличного
освітлення 1,4 км

262,694

2,994

262,694

2018

1 свердловина
1000 м водогону

719,333

38,231

598,133

2018

1 свердловина

260,0

2018

1 свердловина
500 м водогону

398,0

33,831

342,994

2018

400 м водогону

426,0

24,231

239,280

39

540
335,883

6,689

329,194
300

260,0

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Летичівського району, Хмельницької області
Нове будівництво лінії електропередач для
вуличного освітлення в с.Чапля, Летичівського
району, Хмельницької області
Нове будівництво лінії електропередач для
вуличного
освітлення
в
с.Марківці,
Летичівського району, Хмельницької області
Будівництво вуличного освітлення від КТП
10/0,4 кВ №341 в с.Вербка Летичівського
району Хмельницької області
Будівництво вуличного освітлення від КТП
10/0,4
кВ
№83,
179,
290,
313
в
с.Новокостянтинів
Летичівського
району
Хмельницької області
Реконструкції очисних споруд смт Летичів
Хмельницької області
Будівництво
розвідувально-експлуатаційної
свердловини для забезпечення господарськопитного
водопостачання
в
с.Білецьке,
Летичівського району, Хмельницької області
Будівництво
розвідувально-експлуатаційної
свердловини для забезпечення господарськопитного
водопостачання
в
с.Суслівці,
Летичівського району, Хмельницької області
Будівництво
лінії
електропередач
для
вуличного
освітлення
по
вулицях
Коцюбинського, Комсомольській, провулку
Коцюбинського, провулку Котляревського в
смт Летичів Хмельницької області
Встановлення
альтернативних
джерел
освітлення (ліхтар на сонячних батареях) по
населених пунктах Летичівської ОТГ
в
кількості 20 штук
Будівництво
лінії
електропередач
для
вуличного освітлення по вул. І.Франка в смт

2018

Мережа вуличного
освітлення 3,7 км

483,173

4,832

478,341

2018

Мережа вуличного
освітлення 2,5 км

339,283

3,393

335,890

2018

Мережа вуличного
освітлення 1,4 км

274,909

5,0

154,0

2018

Мережа вуличного
освітлення 4,8 км

525,0

5,0

250,0

2018

Реконструкція
очисних споруд

400,0

2018

1 свердловина

700,0

30,0

670,0

2018

1 свердловина

700,0

34,950

665,05

2018

Мережа вуличного
освітлення

296,0

296,0

2018

Мережа вуличного
освітлення

500,0

500,0

2018

Мережа вуличного
освітлення

160,0

160,0

40

400,0

91

92

93

94
95
96

97
98
99

100

101

Летичів Хмельницької області
Будівництво
лінії
електропередач
для
вуличного
освітлення
в
с.Кудинка
Летичівського району Хмельницької області
Будівництво
лінії
електропередач
для
вуличного
освітлення
в
с.Антонівка,
Летичівського району Хмельницької області
Будівництво
лінії
електропередач
для
вуличного освітлення по вул. Гончара в смт
Летичів Хмельницької області
Будівництво
лінії
електропередач
для
вуличного
освітлення
в
с.Гречинці
Летичівського району Хмельницької області
Заміна ліхтарів вуличного освітлення на
світлодіодні світильники
Будівництво
лінії
електропередач
для
вуличного освітлення по вул. Горбатюка в смт
Летичів Хмельницької області
Будівництво каналізаційного колектора по вул.
Кармалюка в смт Летичів Хмельницької
області
Будівництво
септика
багатоквартирного
житлового будинку по вул. Автопарківській
Капітальний ремонт вул.Зубкова від ПК24+87
до вул. Героїв Крут (ПК28+03) в смт.Летичів,
Хмельницької області
Реконструкція лінії водопостачання до
приміщення Летичівського територіального
центру соціального обслуговування по вул.
Соборна, 10 в смт Летичів, Хмельницької
області
Реконструкція
лінії водопостачання від
напірної башти до існуючої мережі по 2
провулку
Пушкіна
в
смт.
Летичів,
Хмельницької області

2018

Мережа вуличного
освітлення

250,0

250,0

2018

Мережа вуличного
освітлення

110,0

110,0

2018

Мережа вуличного
освітлення

254,0

254,0

2018

Мережа вуличного
освітлення

250,0

250,0

2018

Мережа вуличного
освітлення

100,0

100,0

2018

Мережа вуличного
освітлення

250,0

250,0

2018

Збудований
каналізаційний
колектор

1527,364

2018

Збудований септик

120,0

2018

316 м

841,425

6,209

835,216

2018

70 м

70,282

6,505

63,777

2018

140 м

109,679

9,011

100,668
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34,223

1493,141
120,0

102
103
104

105

106

107

108

109

110

111

112

Реконструкція мережі водопостачання по вул.
Небесної Сотні в смт Летичів Хмельницької
області
Реконструкція мережі водопостачання по вул.
Гончарна в смт Летичів Хмельницької області
Реконструкція каналізаційно-напірної станції та
напірного колектора з під’єднанням житлового
масиву в смт Летичів Хмельницької області
Підключення
лінії
електропередач
для
вуличного
освітлення
в
с.Голенищеве
Летичівського району Хмельницької області
Придбання транспортних засобів спеціального
призначення (сміттєвоз) для комунального
госпрозрахункового підприємства “Злагода”
Летичівської селищної ради
Реконструкція
свердловини
системи
водопостачання (район цегельного заводу) в
смт Летичів Хмельницької області
Реконструкція лінії водопостачання до будинку
по вул. Свободи, 31/1 в смт Летичів
Хмельницької області
Реконструкція лінії водопостачання від
будинку №34 по будинок №83 по
вул.Кармелюка в смт Летичів, Хмельницької
області
Нове будівництво лінії водопостачання по вул.
Центральній в с. Суслівці Летичівського
району Хмельницької області
Придбання та встановлення комплектувальних
виробів (сміттєвозне обладнання типу ВЛІВ
супер міні Б) для транспортних засобів
спеціального призначення комунального
госпрозрахункового підприємства “Злагода”
Летичівської селищної ради
Придбання транспортних засобів спеціального

218

400 м

400

2018

100 м

220

2018

Завершення
реконструкції КНС

2712,455

2018

Мережа вуличного
освітлення

100

2018

1 шт.

1640

2018

1 свердловина

250,0

11,410

238,590

2018

60 м

133,694

10,474

123,220

2018

1346 м

912,083

31,138

880,945

2018

980 м

1145,10

45,10

1100,0

2018

1 шт.

464,917

2018

1 шт.

414,0

42

400
9,2

210,8
553,124

113

114

призначення (причіп до автомобіля МАЗ) для
комунального госпрозрахункового
підприємства “Злагода” Летичівської селищної
ради
Капітальний ремонт – очищення від намулу,
відкладів та завалів водойми УТМР на річці
Вовк в смт. Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт – відновлення кріплення
верхового укосу земляної дамби водойми
УТМР на р.Вовк в смт. Летичів Хмельницької
області
Всього
Всього по Програмі

2018

очищення водойми
на річці Вовк

250,0

7,993

242,007

2018

відновлення
кріплення дамби на
р.Вовк

250,0

8,563

241,437

25083,88
69329,369

459,063
1131,194

32797,76
64796,114
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Додаток 3
Перелік пріоритетних першочергових соціальних інвестиційних проектів,
що будуть фінансуватись за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
№
з/п
1
1

2

3

4

5

Найменування інвестиційного
проекту
2
Капітальний ремонт (посилення
дорожнього покриття) вул. Комарова,
смт. Летичів Летичівського району,
Хмельницької області
Придбання транспортних засобів
спеціального призначення (сміттєвоз)
для комунального госпрозрахункового
підприємства “Злагода” Летичівської
селищної ради
Реконструкція лінії водопостачання до
приміщення Летичівського
територіального центру соціального
обслуговування по вул. Соборна, 10 в
смт Летичів, Хмельницької області
Реконструкція лінії водопостачання від
напірної башти до існуючої мережі по 2
провулку Пушкіна в смт. Летичів,
Хмельницької області
Реконструкція лінії водопостачання від
будинку №34 по будинок №83 по
вул.Кармелюка
в
смт
Летичів,
Хмельницької області

Орієнтовний обсяг фінансування
у 2018 році, тис. грн.
Кошти
Кошти
Усього
місцевого
субвенції
бюджету
6
7
8

Період
реалізації

Результативність
реалізації
проекту

Зведена
кошторисна
вартість,
тис. грн.

3

4

5

2018

500 м

1296,736

1283,686

1281,820

1,866

2018

1 шт.

1640,0

1640,0

1640,0

-

2018

70 м

70,282

70,282

63,777

6,505

2018

140 м

109,679

109,679

100,668

9,011

2018

1346 м

912,083

912,083

880,945

31,138
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6

7
8
9

Придбання
та
встановлення
комплектувальних виробів (сміттєвозне
обладнання типу ВЛІВ супер міні Б) для
транспортних
засобів
спеціального
призначення
комунального
госпрозрахункового
підприємства
“Злагода” Летичівської селищної ради
Капітальний ремонт вул. Войтова в
смт.Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт вул. Мазура Василя
в смт.Летичів Хмельницької області
Капітальний ремонт вул.Осліковського
від ПК0 до ПК2 в смт. Летичів,
Хмельницької області
Всього

2018

1 шт.

464,917

464,917

464,917

-

2018

500 м

975,228

975,228

972,303

2,925

2018

200 м

335,883

333,197

329,194

4,003

2018

200 м

397,916

397,916

392,376

5,540

6202,724

6186,988

6126,0

60,988

45

