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В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Звіт селищного голови Тисячного Ігоря Івановича про виконану роботу 

виконавчим комітетом Летичівської селищної ради за І півріччя 2018 року взяти 

до відома (звіт додається). 
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Додаток до рішення 52 сесії 

Летичівської селищної ради 

від 25.06.2018 р. № 39 

 

Звіт селищного голови про роботу за І півріччя 2018 року   

 

Протягом І півріччя 2018 року селищна рада зі всіма нашими підрозділами 

працювали над поліпшенням соціально-економічної ситуації в громаді, 

благоустрою населених пунктів. Для виконання цих планів важливо було 

забезпечити планове наповнення доходної частини бюджету.  

Бюджет 

 Станом на 15.06.2018 р. власних доходів надійшло 28,9 млн. грн., що на 

72,5 тис. грн. більше плану на 6 місяців та на 7,7 млн. грн. більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. 

 Збільшення надходжень відбулося за рахунок платників єдиного податку, 

яких числиться в громаді 352 особи. Хоча рішенням сесії ми  зменшили для 2-ї 

групи платників податкове навантаження з 20-6% до 10-3%, вони збільшили 

відрахування на 1,1 млн. грн. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, 

отримано 3,9 млн. грн. єдиного податку. 

 Краще в порівнянні І півріччям минулого року спрацювали фізичні 

особи, які на 47% збільшили відрахування податку на доходи фізичних осіб, 

надійшло до селищного бюджету 14,7 млн. грн. 

 Всього з урахуванням трансфертів до бюджету селищної ради надійшло 

67,7 млн. грн., що становить до планових завдань 102,6%. 

 Завдяки перевиконанню селищного бюджету та вільних залишків ми 

спрямували 4,2 млн. грн. до бюджету розвитку. 

Структура видатків загального фонду селищного бюджету 

станом на 15.06.2018 року

9,0828 млн. грн.; 

15,7%

5,4351 млн. грн.;

9,4%

1,0748 млн. грн.; 

1,8%

1,7097 млн. грн.;

3%

2,2444 млн. грн.; 

3,9%

2,386 млн. грн.; 

4,1%

3,914 млн. грн.;

 6,7%
32,0763 млн. грн.; 

55,4%
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Економіка та інвестиції 

 За січень-квітень 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції 

склав 61,8 млн. грн., що на 23 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 

минулого року, темп росту становить 159,3%. Найкраще спрацювали ТОВ 

«Термопласт», ТОВ «Стімул плюс», ТОВ «Летичівський комбікормовий завод». 

 Відшкодовано 50% вартості доїльних апаратів 14 заявникам на суму 56,6 

тис. грн. 

 З початку року на організацію та проведення громадських та тимчасових 

робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, з селищного бюджету використано 5 

тис. грн., залучено 13 осіб. 

 Розроблено та затверджено 6 регуляторних актів. 

 З селищного бюджету спрямовано 334,5 тис. грн. на виготовлення та 

коригування проектно-кошторисних документацій, проходження експертиз для 

реалізації інвестиційних проектів. 

 За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

реалізовуються 8 проектів на суму 6,126 млн. грн. 

 
 За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку 

реалізовуються проекти: 

1. Продовження робіт з реконструкції Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів–гімназія» – кошти ДФРР 4 млн. грн., виділено співфінансування з 

селищного бюджету в розмірі 1 млн. грн.  

2. Реконструкція очисних споруд в смт Летичів – кошти ДФРР 2,718 млн. 

грн., виділено співфінансування з селищного бюджету в розмірі 303,0 тис. грн. 

3. Для завершення у 2018 році реконструкції каналізаційно-напірної станції 

та напірного колектора в смт Летичів з селищного бюджету виділено 553,1 тис. 

грн. 

 У 2018 році планується завершити об’єкти, які розпочаті у 2017 році та 

фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: 



будівництво мережі водопостачання в с.Гречинці (646,6 тис. грн.), с.Сахни (393,8 

тис. грн.), с.Майдан-Голенищівський (289,4 тис. грн.). 

 Подано 9 проектних заявок на грантові конкурси. Летичівська селищна 

рада відібрана для участі у першому раунді Фази впровадження Програми «U-

LEAD з Європою» в частині створення Центрів надання адміністративних послуг. 

 Представники Летичівської селищної ради на конкурсній основі брали 

участь в «Школі локальної демократії», навчальному візиті до Республіки Польща 

від DESPRO, проекті “Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики”. 

 Затверджено Стратегію розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

 Оновлено інвестиційний паспорт Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

 

Земельні відносини 

 Земельним відділом було розглянуто 315 заяв, по яких підготовлено 70 

рішень до сесії Летичівської селищної ради.  

 З початку 2018 року зареєстровано право комунальної власності на 7 

громадських пасовищ загальною площею 64,7998 га ( за межами с. Бохни - 2 

ділянки площею – 14,2471 га та 6,2882 га відповідно; с Снітівки – 10,0000 га; с. 

Рудні – 6,0000 га; с. Малаківщини - 3 земельних ділянки – 11,5345 га, 6,5000 га, 

10,2300 га). 

 У стадії завершення перебуває документація по 27 земельних ділянках, 

визначених для створення громадських пасовищ, загальна площа яких становить 

563,5925га. 

 У стадії розробки перебуває документація по 15 земельних ділянок для  

створення громадських пасовищ, загальна площа яких становить 337,8000 га.  

 Проведеною інвентаризацією земель сільськогосподарського 

призначення встановлено, що 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, 11516 га знаходиться в користуванні одноосібників та громадян для 

городництва. 

 З початку року погоджено 28 заяв на виділення земельних ділянок 

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. 

 На звітну дату сесіями затверджено земельну документацію та  укладено 

договори оренди на землі комунальної власності в кількості 13 шт. на суму 153 925 

грн. 

 За перше півріччя 2018 року здійснено продаж земельної ділянки 

площею - 0,1275 га по вул. Савіцького Юрія 90/2,  вартість якої становила 41527 

грн. На даний час проведено конкурс по відбору об’єктів оціночної діяльності у 



сфері оцінки земель щодо продажу земельної ділянки площею – 1,9416 га по вул. 

Кармалюка 83/4, ТОВ «Стімул Плюс». 

 На даний час здійснюється підготовка матеріалів для передачі земель 

державної власності (земель запасу та резерву) в комунальну власність, 

опрацьовано 135 сформованих ділянок – площею 2974,01 га та 351 несформованих 

ділянки – площею 3797,23 га. Також проведено інвентаризацію не розпайованих 

земель на площу 6205 га. 

 Практикуються виїзди спеціалістів земельного відділу разом з 

відповідними працівниками ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області для 

обстеження самовільно зайнятих земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. Так в І півріччі 2018 р. було здійснено 9 виїздів. 

 Земельний відділ бере участь у засіданні комісії при Летичівській РДА з 

визначення та відшкодування збитків власникам землі на території Летичівської 

селищної ради, за результатами якої обраховано втрати бюджету по  ТОВ 

«СТАНМІК».  

 Земельним відділом в І кварталі 2018 року проведено 8 громадських 

слухань щодо врахування  громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації. 

 

Житлово-комунальне господарство 

 На благоустрій населених пунктів громади профінансовано 1,4 млн. грн. 

 Для КГП «Злагода» на поповнення статутного фонду з селищного 

бюджету виділено 200 тис. грн.  

 На ремонт та утримання автомобільних доріг всього використано 824,9 

тис. грн. 

 Проведено поточний ремонт доріг: 

- смт Летичів, вул. Гагаріна, сума 29889 грн. 

- смт летичів, вул. Лисенка, сума 49972 грн. 

- смт Летичів, вул. Козацька, сума 77169 грн. 

- смт Летичів, вул Маринюка, сума 49474 грн. 

- смт Летичів, пров. Мічуріна, сума 16843 грн. 

- смт Летичів, пров. Жовтневий, сума 16827 грн. 

- смт Летичів, вул. Шептицького Андрія, сума 112860 грн. 

- смт Летичів, вул. 50-р Перемоги, сума 60000 грн. 

- с. Новокостянтинів, вул. Цегельна, сума 121370 грн. 

- с. Новокостянтинів, вул. Поштова, сума 108051 грн. 

 Проведено грейдерування доріг, сума 242449 грн. 

 Відремонтовано капличку на кладовищі (Завовк), сума 32450 грн. 

 Побудовано доріжку до кладовища по вул. Героїв Крут, сума 85527 грн. 

 Закуплено бетонні секції для встановлення коло кладовищ по селах 

Кудинка, Суслівці, Копитинці, та коло школи в селі Суслівці на суму 75728 грн.. 



 Проведено омоложувальну обрізку, обрізку сухостійних та аварійних 

дерев на суму 228800 грн. 

 Розробляється 8 генеральних планів по населених пунктах громади: 

с.Ялинівка, с.Сахни, с.Прилужне, с.Бохни, с.Гречинці, с.Снітівка, с.Грушківці. 

 Виготовлено історико-архітектурний опорний план смт Летичів та  

погоджено в Управлінні культури, національностей, релігії, та туризму 

Хмельницької ОДА.На даний час він затверджується в відділі містобудування та 

архітектури Хмельницької ОДА. 

 Всього затверджено генеральні плани по 27 населених пунктах: 

с.Прилужне, с.Буцні, с.Майдан-Вербецький, с.Білецьке, с.Горбасів, с.Сахни, 

с.Снітівка, с.Гречинці, с.Бохни, с.Грушківці, с.Ялинівка, с.Козачки, с.Анютине, 

с.Варенка, с.Кудинка, с.Рожни, с.Свічна, с.Чапля, с.Юрченки, с.Вербка, с.Попівці, 

с.Антонівка, с.Марківці, с.Ревуха, с.Суслівці, с.Терлівка, с.Подільське, с.Майдан-

Голенищівський, с.Нова Гута, с.Голенищеве, с.Рудня, с.Новокостянтинів. 

 Прораховано 40 зведених кошторисів на поточні ремонти шкіл, ФАПів, 

дитячих садочків, доріг та інших об’єктів громади, розроблено два проекти 

благоустрою території смт Летичів. 

 Відділом муніципальної інспекції здійснено подворовий обхід в смт 

Летичів, складено 43 приписи. 

 Проведена робота з старостами щодо заключення договорів на вивезення 

сміття (с.Суслівці заключено 80 договорів (робота продовжується) с. Вербка 50 

(робота продовжується), с. Бохни 140 (робота продовжується), с. Грушківці 65 

(робота продовжується). Спільно з представниками КГП «Злагода» було 

проведено роботу щодо заключення договорів на вивезення сміття з жителями 

селища Летичів 31 договір. 

 Проведена робота з приватними підприємцями, щодо здійснення 

прибирання прилеглої території та дотримання правил благоустрою селища 

Летичів. 

 Розглянуто 33 заяви жителів Летичівської ОТГ. 

 Спільно з представниками національної поліції здійснювались вечірні 

рейди з метою перевірки дотримання правил торгівлі алкогольними напоями.   

 Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення 

створення несанкціонованих смітттєзвалищ та з приводу правил утримання 

домашніх тварин. 

 

Охорона здоров’я 

Фінансування галузі – 4,0 млн. грн. 

 До складу КНП  «Летичівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» входять 1 міська та 3 сільські амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини: Летичівська, Голенищівська, Грушковецька, Новокостянтинівська та 25 

– фельдшерських пунктів, 2 МПТБ. 



 З метою покращення матеріально-технічного обладнання та надання 

медичної допомоги виділено кошти на: 

 закупівлю туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики – 50 тис. 

грн.; 

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

 придбання ноутбуків у кількості  6 шт. – 56,820 тис. грн.; 

 придбання велосипедів –  50,8 тис. грн.; 

 придбання принтерів у кількості 14 шт. – 79,548 тис. грн.; 

 придбання антивірусної програми у кількості 16 шт. – 17,6 тис. грн. 

 В Летичівській ОТГ працює Урядова Програма «Доступні ліки», в 

рамках якої використано 208,7 тис. грн., видано 4796 рецептів на ліки. 

 Для надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, 

використано 30,0 тис. грн. з селищного бюджету. 

 

Освіта 

Фінансування галузі – 32,1 млн. грн.  

(на 5,3 млн. грн. більше, ніж в І півріччі 2017 року) 

   25  травня 2018 року рішенням сесії селищної ради створено 

комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» на базі опорного закладу із 

штатним розписом 4 одиниці на умовах співпраці, співфінансування та 

співконтролю з Меджибізькою ОТГ  (70% на  30%). 

 Для закладів дошкільної освіти придбано розвиваючі ігри на суму 12 тис. 

грн., господарські, електротовари, канцтовари, будівельні матеріали та сантехніку 

–  на суму 82,1 тис. грн. 

 Здійснено капітальний ремонт пішохідної доріжки ЦТД «Калинонька» - 

119937 грн.  

 На реконструкцію Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів–гімназія» 

профінансовано 500 тис. грн. на Службу єдиного замовника. 

 Із селищного бюджету  витрачено на придбання: 

 шкільного автобуса «АТЛАНТ» - 509,385 тис. грн. ;  

 бензину, дизпалива, мастил, автозапчастин, автошин – 276,215 тис. грн.; 

 швейної техніки, вентилятора для Голенищівської ЗОШ І-ІІІ ступенів-

16,250 тис.грн.; 

 фарби, лаки,  фарба водоемульсійна - 124 тис.грн.; 

 вагонки деревяної для НВК №1 – 2,550 тис. грн.; 

 бойлера для  Бохнівської філії – 3,958 тис.грн.; 

 господарських та електротоварів, будматеріалів по школах- 26,460 тис. 

грн.;  

 металопрокату для НВК №2, НВК №3 – 9 тис.грн. та 12 тис.грн. 

відповідно; 

 канцтоварів для  ЗНЗ – 6,250 тис. грн. 

 



Спорт 

Фінансування галузі – 0,5 млн. грн.  

(на 0,1 млн. грн. більше, ніж в І півріччі 2017 року) 

 Протягом І півріччя 2018 року проведено 15 спортивних змагань та взято 

участь у 20 обласних та Всеукраїнських заходах, використано 27 тис. грн. з 

селищного бюджету та 35 тис. грн. позабюджетних коштів.  

 Спортсмени громади протягом звітного періоду досягли значних 

результатів: Тетяна Побережна виконала майстра спорту України з важкої 

атлетики, Володимира Андрощука відібрано від збірної України на чемпіонат 

Європи з легкої атлетики, який відбудеться в Угорщині, Роман Леськов виступає 

за молодіжну команду «Поділля», що зіграє у фіналі чемпіонату України з 

футболу у м. Київ. 

 Для дитячо-юнацької спортивної школи виділено 116,385 тис. грн. на 

капітальний ремонт системи опалення. 

 З 8 по 11 червня 2018 року проведено збір дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та таборування наметового табору 

«Летичівська січ», охоплено відпочинком 153 дитини, витрачено 29 тис. грн. з 

селищного бюджету. 

 З 17 червня по 24 червня 2018 року 77 талановитих, обдарованих дітей 

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

бюджету в сумі 208 тис. грн. 

 Придбано 18 путівок в ДЮОК «Чайка» (с. Головчинці) для соціально-

незахищеної категорії дітей Летичівської громади. Використано 90 тис. грн. 

коштів селищного бюджету. 

 За кошти державного бюджету 11 дітей пільгової категорії побувало в 

МДЦ «Артек» (Пуща-Водиця) та 7 дітей у УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса). 

 За кошти обласного бюджету направлено 4 дитини в табір «Салют»      (с. 

Коблево), 4 дитини в табір «Лісова пісня» (Камянець-Подільський район) та 8 

дітей у табір «Дністровська чайка» (Камянець-Подільський район). 

 

Культура 

Фінансування галузі – 3,7 млн. грн.  

(на 0,5 млн. грн. більше, ніж в І півріччі 2017 року) 

 Осучаснено матеріальну базу закладів культури, в т.ч. придбано 

комплект стелажів та стільців дитячих в Летичівську бібліотеку для дітей на суму 

48,5 тис. грн. та 6,0 тис. грн. відповідно. 

 Поповнено бібліотечний фонд Летичівської публічної бібліотеки на суму 

4,5 тис. грн. з селищного бюджету. 

 Придбано концертні костюми на суму 4,2 тис. грн.   

 Придбано запчастини до котла на суму 3,63 тис. грн. в сільський клуб 

с.Прилужне. 



 Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

приміщення КУ Летичівського будинку культури на суму 69,7 тис. грн. 

 Придбано вікна металопластикові для Летичівської дитячої музичної 

школи на суму 9,6 тис. грн. 

 Проведено експертну оцінку технічного стану будівлі старої дитячої 

музичної школи на суму 4,7 тис. грн. 

 Колективи та майстри декоративно-прикладного мистецтва закладів 

культури клубного типу взяли участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах та 

фестивалях. 

 Проведено фестиваль різдвяних колядок, благодійну Великодню 

виставку, заходи до Дня вишиванки, концертні програми до пам’ятних дат та 

професійних свят. 

 

Соціальний захист 

Фінансування галузі – 2,2 млн. грн. 

 Летичівською селищною радою спрямовано кошти селищного бюджету 

під програми: 

– інвалідам по зору Летичівської ТПО УТОС – 5 тис. грн.; 

– ветеранам війни та праці – 25 тис. грн. 

 На виплату одноразової матеріальної допомоги 237 жителям громади по 

програмі «Турбота»  використано 238,4 тис. грн. 

 Для поліпшення житлово-побутових умов 1 жителю громади по програмі 

«Власний дім» спрямовано 20 тис. грн. 

 На вдосконалення соціальної роботи спрямовано 20 тис. грн. 

 Летичівським селищним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді: 

 станом на 15.06.2018 року надаються соціальні послуги 101 сім’ї, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у яких виховується 245 дітей;  

 здійснюється соціальне супроводження 3 дитячих будинків сімейного 

типу, в яких виховується 18 дітей–вихованців та 3 прийомних сімей, в яких 

виховується 5 прийомних дітей; 

 при пологовому відділенні центральної районної лікарні діє 

консультаційний пункт з питань запобігання ранньому сирітству; 

 станом на 15.06.2018 року було проведено 20 групових заходів щодо  

профілактики наркоманії, тютюнопаління, вживання алкоголю серед учнівської 

молоді, якими охоплено 450 осіб.  

 На фінансування роботи Летичівського територіального центру 

соціального обслуговування населення спрямовано 1,7 млн.грн. Станом на 

01.06.2018 року обслужено 1418 громадян похилого віку та інвалідів. Надано 

послуг на безоплатній основі – 48373. Надано платних послуг – 7955 на суму 

67927 гривні, обслужено на платній основі 1056 осіб. 

 

 



Цивільний захист 

 На функціонування двох місцевих пожежних команд в с.Голенищеве та в 

с.Гречинці з селищного бюджету використано з початку року 224,2 тис. грн. 

 Поповнено запаси матеріального резерву для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. На суму 35,0 тис.грн. придбано засобів захисту 

органів дихання для забезпечення населення смт.Летичів, яке проживає у зоні у 

маслозаводу на випадок витоку аміаку. 

 У створених консультативних пунктах з питань цивільного захисту 

населення на базі старостатів громади та КГП «Злагода» обладнано інформаційні 

стенди. 

 З метою попередження нещасних випадків на воді на договорній основі 

залучено фахівців Хмельницького обласного аварійно-рятувального загону, які 

чергують у районі заказника «Долина». 

 В ДНЗ «Калинонька» встановлено систему пожежної сигналізації на суму 

200,0 тис.грн. 

 

Звернення громадян 

 Станом на 15.06.2018 року розглянуто 254 звернення громадян, 48 – на 

особистому прийомі. На засідання виконавчого комітету та сесії селищної ради 

винесено розгляд питань по 636 зверненнях громадян. Найбільше надійшло 

звернень з питань земельних відносин, видачі витягу з протоколу, видачі довідок, 

комунального господарства, соціального захисту, забезпечення дотримання 

законності та охорони правопорядку. 

 Станом на 01.06.2018 р. у Державному реєстрі речових прав було 

зареєстровано всього 448 заяв, заявниками сплачено 47450 грн. адміністративного 

збору. 

 Станом на 01.06.2018 р. у надійшло 542 заяви щодо надання 

адміністративних послуг за реєстрацію місця проживання, зняття з реєстрації 

місця проживання, заявниками сплачено 6977 грн. адміністративного збору та 

адміністративних штрафів. 

Керівний склад громади: апарат селищної ради, підвідомчі відділи і 

структури, старостати працювали ініціативно, колегіально вирішували назрілі 

проблеми в межах своєї компетенції. 


