
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят п’ятої сесії 

 

 

30.08.2018 р.                                      Летичів                                                  №__ 
 

 

Про виконання Програми 

соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної 

громади за І півріччя 2018 року  

 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади за І півріччя 2018 року, керуючись ст.ст. 26, 27 

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

«Про Державний бюджет України на 2018 рік», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити звіт виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 

року (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

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

 

 

 

Селищний голова                                                                         Тисячний І.І.   
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Додаток  

до рішення 55 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради  

від 30.08.2018 р. №__ 

 

 

Звіт про виконання 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  

за І півріччя 2018 року 

   
Розділ 3. Створення умов для стабільного соціально-економічного  

розвитку громади 
 

3.1. Розвиток економічного потенціалу громади 

Реалізацію промислової продукції підприємств на території Летичівської ОТГ 

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

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

комбікормовий завод». За І півріччя 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції 

склав 93311,5 тис. грн., що на 35402,2 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період 

минулого року, темп росту становить 161,1%. Понад 58% реалізованої промислової 

продукції припадає на виробництво з полімерних пластмас. 

У лютому 2018 року двоє старост Летичівської ОТГ взяли участь в круглому столі 

на тему «Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та перспективи 

подальшої діяльності», що проводився Департаментом агропромислового розвитку, 

екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації. 

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

Програму підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території Летичівської 

селищної ради на 2017-2018 роки. Станом на 01.07.2018 року виділено кошти для 

відшкодування вартості доїльних апаратів 15 заявникам на загальну суму 60,028 тис. грн. 

Здійснюється сприяння впровадженню сучасних ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій і обладнання, введення в експлуатацію нових виробництв, створення нових 

робочих місць. 

Встановлено зрошувальну систему вартістю понад 7 млн. грн. у СТОВ «Промінь», 

що входить до «Агрохолдингу-2012», що дасть можливість створити понад 40 робочих 

місць у липні-серпні. 

Підприємствам систематично повідомляється про проведення регіональних та 

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

конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів. 

Забезпечується дотримання вимог Закону України «Про засади державної 

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

та виконавчим комітетом Летичівської селищної ради. Відповідно до Плану діяльності 

селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів з початку 2018 року розроблено 

та затверджено 6 регуляторних актів. Інформація розміщена на сайті Летичівської 

селищної ради в розділі «Регуляторна діяльність». 

Не допускається встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, 

які можуть здійснювати певні види господарської діяльності. 

З метою підвищення рівня зайнятості населення, активізації зусиль безробітних до 

пошуку роботи, особистої та професійної самореалізації, розвитку підприємницької 

ініціативи Летичівським районним центром зайнятості організовуються семінари-тренінги 

із залученням соціальних партнерів : 
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- інформаційні семінари «Як розпочати свій бізнес». 

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

Також протягом І півріччя 2018 року 3 особам надано індивідуальні консультації з 

питань організації та ведення підприємницької діяльності. 

З метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади прийнято 

5 регуляторних актів з встановлення ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік.  

Через центр надання адміністративних послуг Летичівською селищною радою 

надається 11 адміністративних послуг. 

 

3.2. Залучення інвестицій для розвитку Летичівської громади 

Здійснено інвентаризацію земель під будівлями комунальної власності з метою 

виготовлення технічної документації. 

Здійснюється сприяння впровадженню сучасних ресурсо- та енергозберігаючих 

технологій і обладнання, введення в експлуатацію нових виробництв, створення нових 

робочих місць.  

Летичівською селищною радою надано погодження на передачу в користування 

земельних ділянок для будівництва сонячних електростанцій: 

– ТОВ «Енерго-2018» – 51,0 га за межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області; 

– ТОВ «Енерго-2019» – 53,0 га за межами с. Анютине Летичівського району 

Хмельницької області; 

– ТОВ  «Індіан Енерго» –  47,0 га за межами с. Козачки Летичівського району 

Хмельницької області. 

Продовжується робота з виготовлення містобудівної документації по населених 

пунктах Летичівської ОТГ. Всього затверджено 33 генеральні плани населених пунктів, з 

них 3 – в І кварталі 2018 року. Розробляється 8 генеральних планів населених пунктів. 

Протягом І півріччя 2018 року з селищного бюджету виділено 334,5 тис. грн. на 

виготовлення та коригування проектно-кошторисних документацій, проходження 

експертиз для реалізації інвестиційних проектів. 

Здійснювалась розробка інвестиційних проектів для залучення коштів на розвиток 

інфраструктури Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за кошти: 

1) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 

2) Державного фонду регіонального розвитку; 

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

соціально-економічного розвитку окремих територій; 

4) грантові кошти та міжнародна технічна допомога. 

1) Погоджено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України усі проекти, що фінансуються за кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, на всю доведену суму субвенції 6126,0 тис. грн.: 

1. Капітальний ремонт (посилення дорожнього покриття) вул. Комарова, смт. 

Летичів Летичівського району, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 1239,935 тис. грн. 

2. Закупівля транспортних засобів спеціального призначення (сміттєвоз) та 

встановлення комплектувальних виробів (сміттєвозне обладнання типу ВЛІВ супер міні Б) 

для транспортних засобів спеціального призначення комунального госпрозрахункового 

підприємства “Злагода” Летичівської селищної ради, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 2104,917 тис. грн. 

3. Реконструкція мережі водопостачання до приміщення Летичівського 

територіального центру соціального обслуговування по вул. Соборна, 10 в смт Летичів, 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 61,906 тис. грн. 
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4. Реконструкція мережі водопостачання від напірної башти до існуючої мережі по 

2 провулку Пушкіна в смт. Летичів, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 98,771 тис. грн. 

5. Реконструкція мережі водопостачання від будинку №34 по будинок №83 по 

вул.Кармелюка в смт Летичів, Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 

коштів субвенції 870,735 тис. грн. 

6. Капітальний ремонт вул. Войтова в смт.Летичів Хмельницької області, обсяг 

фінансування за рахунок коштів субвенції 972,303 тис. грн. 

7. Капітальний ремонт вул. Мазура Василя в смт.Летичів Хмельницької області, 

обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 329,194 тис. грн. 

8. Капітальний ремонт вул.Осліковського від ПК0 до ПК2 в смт. Летичів, 

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок  коштів  субвенції 392,976 тис. грн. 

9. Придбання стаціонарного гучномовного обладнання для озвучення та 

оповіщення територій про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, обсяг 

фінансування за рахунок  коштів  субвенції 55,263 тис. грн. 

2) Інвестиційні проекти, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку. 

Для завершення реконструкції каналізаційно-напірної станції та напірного 

колектора в смт Летичів з селищного бюджету виділено 553,1 тис. грн. (рішення 47 сесії 

Летичівської селищної ради від 28.02.2018 р. №28). 

Для продовження робіт з реконструкції Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів–гімназія» виділено з селищного бюджету співфінансування в розмірі 1 млн. грн., 

кошти ДФРР – 4 млн. грн. (рішення 47 сесії Летичівської селищної ради від 28.02.2018 р. 

№28). 

Подано на розгляд регіональної комісії три проектні заявки для фінансування за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році: 

1. Реконструкція очисних споруд смт Летичів Хмельницької області. 

2. Реконструкція будівлі під музей Устима Кармелюка по вул. Чорновола, 3 в смт. 

Летичів, Хмельницької області. 

3. Будівництво каналізаційного колектора для підключення житлового масиву по 

вул. Кармелюка в смт Летичів Хмельницької області. 

Регіональною комісією відібрано проект з реконструкції очисних споруд в смт 

Летичів. Для проведення співфінансування з селищного бюджету виділено 303,0 тис. грн., 

кошти ДФРР – 2718,0 тис. грн. (рішення 47 сесії Летичівської селищної ради від 

28.02.2018 р. №28). 

Подано на розгляд регіональної комісії 6 проектних заявок для фінансування за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році: 

1. Реконструкція стадіону "Колос" з будівництвом спортивного комплексу по вул. 

І.Франка, 37/1 в смт. Летичів Хмельницької області. 

2. Капітальний ремонт басейну в Летичівському НВК №3 «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Горбатюка,1 в смт. Летичів 

Хмельницької області. 

3. Будівництво каналізаційного колектору для підключення житлового масиву по 

вул. Кармалюка в смт. Летичів Хмельницької області. 

4. Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення 

господарсько-питного водопостачання по вул. Центральній в с.Суслівці Летичівського 

району Хмельницької області. 

5. Нове будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній в с.Суслівці 

Летичівського району Хмельницької області. 

6. Капітальний ремонт Летичівського центру розвитку дитини «Калинонька» 

(утеплення стін, заміна покриття даху та утеплення перекриття) по вул. Героїв Крут, 5 в 

смт Летичів Хмельницької області. 
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3) 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 експлуатаційно-розвідувальної свердловини та мережі 

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

району, Хмельницької області – 653,3 тис. грн., з них 226,5 тис. грн. – кошти державного 

бюджету, 420,1 тис. грн. – кошти обласного бюджету, 6,7 тис. грн. – співфінансування 

селищного бюджету; 

 будівництво експлуатаційно-розвідувальної свердловини та мережі 

водопостачання в с. Сахни, Летичівського району, Хмельницької області – 397,8 тис. грн., 

з них 169,4 тис. грн. – кошти державного бюджету, 224,4 тис. грн. – кошти обласного 

бюджету, 4,0 тис. грн. – співфінансування селищного бюджету; 

 будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній в с.Майдан-

Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької області – 295,7 тис. грн., з них 44,8 

тис. грн. – кошти державного бюджету, 244,6 тис. грн. – кошти обласного бюджету, 6,3 

тис. грн. – співфінансування селищного бюджету. 

Подано пропозиції для виділення коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій у 2018 році на фінансування об’єктів. 

4) Здійснюється систематичний моніторинг актуальних можливостей залучення 

додаткового фінансування в розвиток громади за рахунок грантів, проектів міжнародної 

технічної допомоги. 
З метою залучення грантових коштів у 2018 році було: 

- подано заявку для отримання грантової допомоги від посольства Німеччини для 

будівництва дитячого спортмайданчику в Летичівському НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія»; 

– подано заявку на конкурс до участі у Програмі сприяння підвищенню 

енергоефективності об’єднаних територіальних громад України; 

– подано проектну заявку на участь у першому раунді Фази впровадження 

Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення Центрів надання адміністративних 

послуг;  

– подано заявку на участь в проекті “Участь через залучення”, що 

реалізовується  Інститутом соціокультурного менеджменту, в рамках «Програми сприяння 

громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні; 

– подано проектну заявку на участь в програмі «Успішні локальні громади», 

що організовується фондом «Освіта для демократії» (Варшава, Польща), громадською 

організацією «Наше Поділля» (Вінниця) та громадською організацією «Точка доступу» 

(Краматорськ); 

– подано анкету про туристичний потенціал Летичівської обʼєднаної 

територіальної громади для туристичного хабу «Розвиток туризму в умовах нових 

громад», що реалізовуватиметься програмою USAID DOBRE спільно з Українським 

кризовим медіа-центром; 

– подано 3 проектні заявки на отримання японської технічної допомоги. 

Летичівська селищна рада відібрана для участі у першому раунді Фази 

впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення Центрів надання 

адміністративних послуг. 

За грантові кошти створено електронну систему для впровадження Бюджету участі 

Летичівської ОТГ в проекті «Соціальний інспектор» за програмою «Електронне 

врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується 

Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом Східна Європа та Фондом 

Innovabridge. 
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З метою сприяння розширенню та підвищенню ефективності співробітництва з 

міжнародними фінансовими організаціями представники Летичівської селищної ради у 

2018 році беруть участь: 

– в «Школі локальної демократії», що реалізовується громадською організацією 

“Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” спільно з Тернопільським регіональним 

відділенням “Асоціації міст України” за підтримки фонду NED; 

– в медіашколі децентралізації для регіональних журналістів у березні 2018 

року (Миколаїв, Чернівці, Черкаси, Хмельницький, Маріуполь), що реалізовується 

Академією української преси за сприяння Програми «U-LEAD з Європою», GIZ та 

Шведським агентством з питань міжнародного співробітництва і розвитку (Sida); 

– в навчальному візиті до Республіки Польща: “Вивчення польського досвіду у 

проведенні реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади” в квітні 2018 

року за результатами участі в Школі місцевого самоврядування DESPRO-2017; 

– в проекті з підготовки фахівців у галузі молодіжної політики “Публічне 

адміністрування у сфері молодіжної політики”, що реалізовується громадською 

організацією “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” спільно з Тернопільським 

національним економічним університетом, Міністерством молоді та спорту України, 

Комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”; 

– в «Школі соціальних перемовників», яка впроваджується в рамках проекту 

«Інститут соціальних перемовників» ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР» за 

підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках програмної ініціативи «Права 

людини та правосуддя»; 

– в програмі «Вартові безпеки», що реалізовується ВГО «Побратими» та  проектом 

«Добровольці-вогнеборці». 

Також для створення позитивного іміджу та інформування потенційних інвесторів 

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

1. Затверджено Стратегію розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2022 роки та Програму соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік. 

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

територіальній громаді: інформаційну брошуру та буклет.  

3. Сформовано перелік вільних приміщень та земельних ділянок на території 

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

для інвестиційних пропозицій. 

4. Розроблено інвестиційний паспорт Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

 

 

3.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету 

та ефективності використання бюджетних коштів 

Бюджет Летичівської ОТГ за доходами на 2018 рік затверджено з урахуванням  

уточнень в сумі 136955,2 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду складають 

132993,8 тис. грн., доходи спеціального фонду 3961,4 тис. грн. Доходи загального фонду 

передбачають субвенції в сумі 57423,6 тис. грн., базову дотацію в сумі 6053,2 тис. грн., 

додаткову дотацію 6840,6 тис. грн. 

Обсяг власних доходів Летичівської селищної ради затверджено в сумі 64964,5 тис. 

грн., в тому числі загального фонду 62676,5 тис. грн., спеціального  фонду – 2288 тис. грн. 

Станом на 01.07.2018 р. до загального фонду бюджету Летичівської селищної ради 

надійшло доходів 32354,4 тис. грн., що становить 112,1% до планових призначень та 

3483,1 тис. грн. перевиконання. 
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При формуванні бюджету  на 2018 рік  застосовувався програмно-цільовий метод 

бюджетування. Видатки здійснюються відповідно до затверджених  програм. 

Завдяки перевиконанню селищного бюджету та вільних залишків спрямовано 4,2 

млн. грн. до бюджету розвитку. 

З метою забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до селищного 

бюджету, підвищення рівня заробітної плати у Летичівській селищній раді створена 

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

З метою контролю за додержанням законодавства про працю у Летичівській 

селищній раді створено сектор з питань охорони праці. Проведено 1 інспекційне 

відвідування, регулярно здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

дотримання вимог трудового законодавства. 

Станом на 1.07.2018 р. обсяг податкового боргу по Летичівській селищній раді 

зменшився на 844,6 тис. грн. в порівнянні з 01.01.2018 р., до місцевого бюджету – на 976,1 

тис. грн.  

Станом на 1.07.2018 р. по місцевому бюджету рахується податковий борг (без 

врахування боргу по підприємствах – банкрутах)  в сумі 1624,2 тис.грн., що на  976,1 

тис.грн. менше  в порівнянні з 1.01.2018 р.  Збільшився податковий борг по  єдиному 

податку  (+ 9,1 тис.грн.) , фіксованому податку (+35,2 тис. грн.). 

Податковий борг по орендній платі за землю  рахується в сумі 1069,4 тис.грн., що 

на 64,2 тис.грн. менше в порівнянні з 1.01.2018 р. Допустили ріст: ТОВ «Летичівський 

агрегатний завод» - 47,1 тис.грн., ТОВ «Яровит – Інвест» - 41,1 тис.грн.,ФГ «Чаплянська 

нива» - 13,8 тис.грн. Також рахується податковий борг за фізичними особами  -  Нєвєров  

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

Даутпаєву Є.Р. – 30,8  тис.грн. 

На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» Летичівською 

селищною радою здійснено реєстрацію на авторизованому електронному майданчику 

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

систему Prozorro. Оновлено тендерний комітет у складі 7 осіб. 

Розпочато впровадження Бюджету участі Летичівської ОТГ 2018, програмою 

передбачено 550 тис. грн. 

 

3.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних 

відносин 

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

реалізації заходів щодо відродження села шляхом підвищення  рівня життєзабезпечення 

населення Летичівською селищною радою спільно з Державним підприємством – 

Хмельницький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі 

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

Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 

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

півріччі 2018 року для поліпшення житлово-побутових умов 1 жителю громади по 

програмі «Власний дім» спрямовано 20 тис. грн. 

В Летичівській селищній раді ведеться єдиний реєстр громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи є створення привабливих умов для 

залучення інвестицій шляхом розробки та прийняття основних містобудівних документів. 

На виконання Програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на 

території Летичівської селищної ради на 2018 рік з селищного бюджету виділено 200 тис. 

грн.  

Продовжується робота з виготовлення містобудівної документації по населених 

пунктах Летичівської ОТГ. Всього затверджено 33 генеральні плани населених пунктів, з 

них 3 – в І кварталі 2018 року. Розробляється 8 генеральних планів населених пунктів. 
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Летичівською селищною радою проведено громадські слухання щодо врахування  

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні: 

 Генерального плану та плану зонування території с.Буцні; 

 Генерального плану та плану зонування території с.Прилужне; 

 Генерального плану та плану зонування території с.Сахни; 

 Генерального плану та плану зонування території с.Ялинівка; 

 Генерального плану та плану зонування території с.Грушківці; 

 Генерального плану та плану зонування території с.Бохни; 

 Генерального плану та плану зонування території с.Снітівка; 

 Генерального плану та плану зонування території с.Гречинці. 

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. 

За І 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». 

Земельним відділом Летичівської селищної ради надаються відповіді на звернення 

громадян, здійснюються обстеження земельних ділянок по скаргах громадян. 

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

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

населених пунктів. 

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.   

Від часу створення Летичівської ОТГ зареєстровано право комунальної власності  

на 15 громадських пасовищ загальною площею 141,1687 га. 

У стадії завершення перебуває документація по 8 земельних ділянках, визначених 

для створення громадських пасовищ, загальна площа яких становить 76,54 га. 

У стадії розробки перебуває документація по 17 земельних ділянках під громадські 

пасовища, загальна площа яких становить 380,4375 га. 

Станом на 01.07.2018 р. до Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області  подано клопотання про надання  дозволу на розроблення 

документації із землеустрою для створення громадських пасовищ загальною площею 

337,8 га. 

Здійснюється постійний контроль за використанням та охороною земель 

комунальної форми власності, додержання землевласниками та землекористувачами 

земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання 

земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання. 

 

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури 

Для забезпечення розбудови інфраструктури здійснюється реалізація проектів за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад, субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій у 2018 році, ДФРР, селищного бюджету та інших джерел. 

На виконання благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2018 рік з 

селищного бюджету виділено 4234,1 тис. грн. 

Для КГП «Злагода» на поповнення статутного фонду з селищного бюджету 



 9 

виділено 200 тис. 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.. 

Постійно проводиться робота по зрізці аварійних дерев та чагарників. Дозвіл на 

зрізку дерев на підставі заяв громадян затверджується рішенням виконавчого комітету 

селищної ради. 

Проведено омоложувальну обрізку, обрізку сухостійних та аварійних дерев на суму 

228800 грн. 

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. 

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. 

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

громадян, направлених на громадські роботи, проводилось впорядкування територій біля 

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

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

благоустрій площ та вулиць громади. 

Визначено населені пункти, в яких доцільно встановлювати зовнішнє освітлення з 

використанням альтернативних джерел енергії (сонячних батерей). 

Рішенням 48 сесії Летичівської селищної ради від 29.03.2018 р. № 6 затверджено 

Програму розвитку пасажирських перевезень у Летичівській селищній об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2019 роки. Станом на 01.04.2018 р. з селищного бюджету 

виділено кошти в сумі 490 тис. грн. До кінця року планується придбання 2 автобусів для 

надання пасажирських перевезень на міських та приміських маршрутах загального 

користування на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 

(Програмою передбачено 1,5 млн. грн. на 2018 рік). 

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. 



 10 

Проведено грейдерування доріг на суму 242449 грн. 

Для здійснення капітального ремонту доріг комунальної власності з селищного 

бюджету на 2018 рік виділено 6256,2 тис. грн., за перше півріччя  профінансовано 

345149,22 грн. на капітальний ремонт тротуару по вулиці Кармалюка. 

Рішенням 8 сесії Летичівської селищної ради від 30.05.2018 р. № 6 затверджено 

Програму  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 

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

Станом на 01.07.2018 р. виділено 170 тис. грн. з селищного бюджету на виконання даної 

програми. 

 

3.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного 

обслуговування 

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.  

Медичні стандарти (локальні клінічні протоколи) надання медичної допомоги 

запроваджуються по мірі надходження нових стандартів. 

Рішенням 45 сесії селищної ради від 22.12.2017 р. №14 затверджено Програму 

покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, на 2018-

2019 роки. На виконання заходів Програми у 2018 році передбачено 62 тис. грн. Для 

надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, використано 30,0 тис. 

грн. з селищного бюджету. 

Рішенням 52 сесії селищної ради від від 25.06.2018 р. № 26 затверджено Програму 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2018 рік. 

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. 

Проведено комплексний огляд інвалідів війни, учасників бойових дій та 

прирівняних до них осіб. 

100% охоплено диспансерним наглядом дитяче населення. 

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

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

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

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

Систематично проведиться інформаційна та роз’яснювальна роботу серед 

населення щодо формування здорового способу життя. 

У 2018 році за рахунок коштів державного бюджету заплановано будівництво 

приміщення Новокостянтинівської АЗПСМ, придбання житла для сімейного лікаря, 

автомобіля, укомплектування АЗПСМ відповідно до табеля оснащення. 

 

3.7. Розвиток освіти 

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку в громаді відповідно до 

їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно із батьками здійснюють 15 

дошкільних навчальних  закладів (із них 5 –в місті, 10- в селі), у яких дошкільною освітою 

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

Інтернет підключено 4 ДНЗ. 
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Продовжується забезпечення сучасного інформаційно-комунікаційного оснащення 

освітнього процесу. 

Всі освітні  заклади  громади мають мультимедійні комплекси,  заклади освіти та 

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

закладах є в наявності програмне забезпечення та електронні підручники. Оновлено 

комп’ютерну техніку у шести  освітніх закладах 

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

дооснащені сучасними навчально-методичним та інформаційно-комунікаційним 

забезпеченям   

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. 

В розпорядженні відділу освіти, молоді та  спорту знаходиться автобусний парк 

для підвезення учнів до місць навчання. Підвозиться 408 дітей із 36 населених пунктів до 

8-ми освітніх закладів за 22-ма діючими маршрутами. 

Наявна база - гаражні приміщення для зберігання транспортних засобів  та випуску 

на маршрутні лінії. Транспортні засоби закріплені за навчальними закладами. 

Керівниками шкіл виготовлені паспорти маршруту, графіки руху автобусів, сформовані 

списки дітей, що підвозяться та організований їх супровід. 

У всіх ЗНЗ створено умови для забезпечення навчально-виховного процесу учнів з 

особливими потребами.  

У навчальних закладах громади  на даний час, організовано корекційну освіту для 

14 дітей, а саме 9 дітей здобувають освіту за індивідуальною формою, 4 - за інклюзивною 

формою навчання та 1 дитина здобуває дошкільну інклюзивну освіту. Введено посади 

асистентів вчителів, асистента вихователя . 

Кожен  учень з особливими освітніми потребами має змогу отримати корекційну 

освіту в кабінеті лікувальної фізкультури та корекційної роботи, який функціонує при 

Летичівській ПМПК на базі опорного закладу( психолого-медико педагогічна комісія).  
 25  травня 2018 року рішенням сесії Летичівської селищної ради створено 

інклюзивно-ресурсний центр на базі опорного закладу із штатним розписом 4 одиниці. 

Обговорено умови співпраці, співфінансування та співконтролю з головою Меджибізької 

громад  (70% на  30%). 

Гарячим харчуванням за рахунок місцевого бюджету, у закладах стовідсотково 

охоплені учні, які належать до соціально-незахищених категорій.   

У загальноосвітніх навчальних закладах громади здійснюється реалізація 

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

дитини», Національний проект «Відкритий світ», українсько-шведський проект «Уроки 
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для стійкого розвитку»,  «Відкрита Польща», «Гармонія інтелекту та здоров`я», 

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

інноваційну діяльність як «Школа сприянню здоров’я».  

Практична природоохоронна робота є важливою частиною всієї діяльності 

школярів, включає проведення традиційних  шкільних, регіональних  заходів, 

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

території  громади.  

Постійно  проводиться профілактична  робота  серед  учнів шляхом  обговорення 

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

питань у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; проводяться профілактичні заходи 

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

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

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

обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності МАН,  Всеукраїнські олімпіади  

ІІ та ІІІ етапів, конкурси, спортивні змагання. 

Створені необхідні умови щодо забезпечення дітей позашкільною освітою. В 68 

гуртках та клубах за інтересами займається 1115 учнів Летичівської ОТГ. 

Систематично відділом освіти, молоді та спорту  спільно з Центром зайнятості та 

роботодавцями проводяться профорієнтаційні заходи, зокрема, конкурси, фестивалі, 

ярмарки професій та дні кар’єри. Спеціалісти відділу освіти упродовж І півріччя 2018 

року брали участь у засіданнях об`єднань роботодавців з питань профорієнтації районного 

центру зайнятості. 

 

3.8. Розвиток фізичної культури і спорту 

Протягом першого 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 результатів: 

Тетяна Побережна виконала майстра спорту України з важкої атлетики, Володимир 

Андрощук, збірник України відібрався 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 тис. 385 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 було 

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

бюджету в сумі 208 тис. грн. 

З 16 по 21 липня 2018 року працював мовний табір «Rainbow» на базі 

Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія», охоплено 260 дітей. Використано 

позабюджетних коштів 32 тис. 500 грн. 

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

категорії дітей Летичівської громади.  Використано 86 тис. 400 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). Використано 194 

тис. 505 грн. 

За кошти обласного бюджету оздоровлено 15 дітей  в таборах «Салют» (с. 

Коблево),  «Лісова пісня» (Кам’янець - Подільський район)  «Дністровська чайка» 

(Кам’янець - Подільський район). Використано 77 тис. 293 грн. 
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У напрямку пропаганди здорового способу життя постійно проводяться  спортивні 

змагання. До всіх спортивних заходів залучається сільська молодь, найбільшою 

популярністю користуються ігрові види спорту: футбол та волейбол.   

 

3.9. Розвиток культури та туризму 

Присвоєно звання «Почесний громадянин» за вагомий внесок у розвиток 

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

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

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. 

Колективи та майстри декоративно-прикладного мистецтва закладів культури 

клубного типу взяли участь у конкурсах та фестивалях: 

– Фестиваль Різдвяних колядок “Колядуймо разом, друзі на довгий вік та на добрий 

рік”; 

- 17 січня 2018 р. в Летичівській дитячій музичній школі відбувся вечір колядок 

та щедрівок «Сяйво Віфлеємської зірки», який розпочався урочистим відкриттям 

оновленого класу образотворчого мистецтва. 

–  народне свято Масляної та Колодія святкували у с.Гречинці та с.Івонинці; 

– Летичівський будинок культури взяв участь у обласному конкурсі-огляді по 

збереженню нематеріальної культурної спадщини “Доторкнись до душі свого народу”; 

– дитячий танцювальний колектив Летичівського будинку культури “Нові зірки” 

кер. Ольга Похила, двічі брав участь у  конкурсах, а саме: Всеукраїнському фестивалі-

конкусі  мистецтв у Хмельницькому “Україна – країна талантів” та II Міжнародному 

багатожанровому фестивалі-конкурсі хореографічного та вокального мистецтва "Antares-

X-Fest the best 2018"; 

– 6 липня 2018 р. – народно-обрядове свято Івана Купала під назвою “Ой пливи, 

пливи, віночку”. 

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

масових заходів майстри народного мистецтва проводять безкоштовні майстер-класи 

різного жанру для всіх бажаючих. 

Проведено 9 виставок декоративно- прикладного мистецтва – 9, а саме: дитяча 

новорічна виставка; виставка майстрів на фестивалі Різвяних колядок; персональна 

виставка художника-аматора І.Кісе; виставка до Дня Валентина; виставка до дня 

відзначення дати від Дня народження Т.Шевченка.; персональна виставка майстрині 

В.Синиці  традиційної народної ляльки; дитяча Великодня виставка; благодійна Великодня 

виставка; участь з виставкою в обласному огляді-конкурсі “Доторкнись до душі свого 

народу”. 
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Влітку у парку селища Летичів діяв літній кінотеатр для проведення благодійних 

кіносеансів, а також кіносеансів для школярів під час літніх канікул. 

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення у сільській 

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

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

селищної ради створено розділ «Туристичний потенціал». 

Випускається Летичівським БК інформаційний вісник «По – культурному…» 

Летичівська публічна бібліотека випускає бібліотечну серію «Серцем доторкнись 

до історії рідного краю(Краєзнавчий всеобуч): «З когорти нескорених»(до 230- річчя від 

дня народження Устима Кармалюка), «100 років боротьби. Українська революція 1917-

1921», «Симон Петлюра: Подільський період діяльності», «Без вини винуваті(Голод 1946-

1947 років в Україні)», «Операція «Вісла»: причини та наслідки». 

Подано анкету про туристичний потенціал Летичівської обʼєднаної територіальної 

громади для туристичного хабу «Розвиток туризму в умовах нових громад», що 

реалізовуватиметься програмою USAID DOBRE спільно з Українським кризовим медіа-

центром. 

7-8 червня 2018 року начальник відділу культури, туризму, національностей та 

релігій селищної ради взяла участь в другій Всеукраїнській конференції «Культура і 

креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території», що 

організовувалася Міністерством культури України та Українським центром культурних 

досліджень за сприяння Національного бюро програми ЄС «Креативна Європа Україна», 

Вінницької ОДА, Тульчинської міської ради, Асоціації міст України. 

 

3.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

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

молоді розпочалась у 2006 році та функціонує відповідно до Положення про  

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

рішенням Летичівської селищної ради  від 31.08.2017 № 12.  

Відповідно до штатного розпису Летичівського СЦСССДМ передбачено п’ять 

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

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

соціальної роботи ЦСССДМ, психолог.  

Постійно проводиться робота з  сім’ями, аби своєчасно виявити серед них такі, що 

опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої підтримки. 

 Протягом І півріччя 2018 року в банку даних сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах перебувала 105 сімей, у яких виховується 255 дітей. 18 сімей, які 

знаходяться в складних життєвих обставинах та 1 особа з числа дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування знаходяться під соціальним супроводом. 

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, було охоплено індивідуальною роботою 

18 вагітних жінок, надано 37 послуг, спрямованих на збереження сім’ї. 

Налагоджена співпраця із кримінально-виконавчою інспекцією, де проводиться 

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

Cтаном на 30.06.2018 року було проведено 20 групових заходів щодо  

профілактики наркоманії, тютюнопаління, вживання алкоголю серед учнівської молоді, 

якими охоплено 450 осіб. 

Проведено 5 бесід з елементами тренінгу, охоплено 27 осіб. 

За сприяння селищного центру у І півріччі 2018 року: 2 особи поставлено на облік в 

районному центрі зайнятості,  10 осіб  отримали допомогу в лікувані, 13 сім’ям 
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оформлено допомогу в УСЗН, 8 сімей отримали необхідні довідки, 2 дитини влаштовано 

на навчання, вирішено та покращено житлово-побутові умови проживання 28 сім’ям 

(створення умов для повноцінного життя та розвитку дітей), 20 сім’ям надано гуманітарну 

допомогу. 

На сайті Летичівської селищної ради систематично розміщуються матеріали про 

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

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

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

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

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

На території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади функціонує 

Летичівський територіальний центр соціального обслуговування населення. 

Для підтримання життєдіяльності та соціальної активності інвалідів, ветеранів 

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

соціальної допомоги вдома, організації  надання адресної  натуральної та грошової 

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

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

дров, послуги швеї, медичні послуги. 

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. 

 

3.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист та 

техногенна безпека 

Затверджено Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

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

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

мірі потреби регулярно вносяться до неї зміни. 

На території громади функціонує дві місцеві пожежні команди МПК с. Голенищеве 

та МПК с. Гречинці, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету. На 2018 рік 

передбачено фінансування в сумі 522,7 тис. грн.  станом на 20.06. 2018 року 

профінансовано 247,0 тис. грн. 

Взято участь в проекті «Вартові безпеки», що реалізовується ВГО «Побратими» та  

проектом «Добровольці-вогнеборці».  Оголошено кампанію по створення на теренах 

громади добровільного пожежного руху. 

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. 

Організовано роботи по ліквідації наслідків стихійних лих, спричинених 

снігопадами. 

На сайті селищної ради діє рубрика з питань цивільного захисту населення. З 

початку року розміщено 25 матеріалів інформаційного характеру з попередження тих, чи 



 16 

інших надзвичайних ситуацій. 

Діє 15 консультативних пунктів з питань цивільного захисту (14 при старостатах, 1 

при КГП «Злагода»). Усі пункти обладнано інформаційними стендами з питань 

цивільного захисту населення та відповідною документацією. 

7 посадових осіб, які входять до складу керівних та управлінських кадрів,  

пройшли функціональне навчання в методичному центрі цивільного захисту 

Хмельницької ОДА. 

Розроблено інформаційні брошури з правилами поведінки на воді та проведено 

роз»яснювальну акцію в несанкціонованому місці відпочинку на воді. 

Виготовлено 6 табличок «Купатися заборонено!» та встановлено в 

несанкціонованих місцях відпочинку на воді. 

Забезпечено ФМ радіомовленням 32 заклади культурно-освітньої сфери громади, 2 

старостати системами гучного мовлення з метою оповіщення населення на випадок 

надзвичайної ситуації. 

Рішенням 48 сесії селищної ради №20 від 29.03.2018 р. створено Летичівську 

селищну ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

та затверджено положення. 

Ліквідовано комунальну установу «Аварійно-рятувальна служба на воді Летичівської 

селищної ради» та створено сезонний рятувальний пост Летичівської селищної ради. На 

2018 рік в селищному бюджеті передбачено кошти для фінансування в сумі 298,9 тис. 

грн., станом на 20.06. 2018 року профінансовано 89,9 тис. грн. 

В травні укладено договір на проведення аварійно-рятувальних робіт та чергування в 

несанкціонованому місці відпочинку на воді з Хмельницьким обласним аварійно-

рятувальним загоном.  

Прийнято 3 рішення селищної ради з питань облаштування місця відпочинку на 

воді в районі ландшафтного заказника «Долина». Робота в даному напрямку 

продовжується. 


