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1. Звіт селищного голови Тисячного Ігоря Івановича про виконану роботу 

виконавчим комітетом Летичівської селищної ради за ІІІ квартал 2018 року 

взяти до відома (звіт додається). 
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Додаток до рішення 57 сесії 

Летичівської селищної ради 

від 28.09.2018 р. № __ 

 

Звіт селищного голови про роботу за ІІІ квартал 2018 року   

 

Протягом ІІІ кварталу 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 01.09.2018 р. власних доходів надійшло 44,9 млн. грн., що на 

2,7 млн. грн. більше плану на 8 місяців та на 11,2 млн. грн. більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. 

 Збільшення надходження єдиного податку на 1,4 млн. грн. в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року, отримано 5,6 млн. грн. 

 На 36% зросли надходження  податку на доходи фізичних осіб, надійшло 

до селищного бюджету 18,2 млн. грн. 

 Всього з урахуванням трансфертів до бюджету селищної ради надійшло 

92,9 млн. грн., що становить до планових призначень 102,9%. 

 Завдяки перевиконанню селищного бюджету та вільних залишків ми 

спрямували 9,3 млн. грн. до бюджету розвитку. 

Структура видатків загального фонду селищного бюджету 

станом на 01.09.2018 року

12,76 млн. грн.; 

15,5%

8,6 млн. грн.;

10,5%

1,14 млн. грн.; 

1,4%

2,5 млн. грн.;

3%

3,62 млн. грн.; 

4,4%

3,6 млн. грн.; 

4,4%

4,9 млн. грн.;

 5,9%
45,1 млн. грн.; 

54,9%

Освіта

Охорона здоров'я

Культура

Соціальний захист

Житлово-комунальне

господарство

Транспорт і дорожнє

господарство

Управління

Інші

 

Економіка та інвестиції 

 За січень-серпень 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції 



склав 133,2 млн. грн., що на 55,2 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 

минулого року, темп росту становить 170,7%. Найкраще спрацювали ТОВ 

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

 Протягом ІІІ кварталу 2018 року відшкодовано 50% вартості доїльних 

апаратів 15 заявникам на суму 55,138 тис. грн. 

 На організацію та проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, 

зареєстрованих як безробітні, протягом ІІІ кварталу 2018 року з селищного 

бюджету використано 6,4 тис. грн., залучено 17 осіб. 

 В ІІІ кварталі  2018 року розроблено та затверджено 2 регуляторні акти. 

 З селищного бюджету в ІІІ кварталі 2018 року спрямовано 129,9 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 9 проектів на суму 6,126 млн. грн. 

Розподіл субвенції на розвиток інфраструктури у 2018 році 

55,263 тис. грн.; 

0,9%

2104,917 тис. грн.;

34,4%

1031,412 тис. грн.; 

16,8%

2934,408 тис. грн.; 

47,9%

Водопостачання (3 об’єкти)

Придбання спецтехніки для КГП

"Злагода" (2 шт.)

Капітальний ремонт доріг (4 об’єкти)

Придбання обладнання для системи

оповіщення про надзвичайні ситуації

(7 шт.)

 
– Здійснено ремонт вул.Осліковського, проплочено 30% в сумі 115,867 тис. 

грн., підрядником готуються документи для акту виконаних робіт та декларація 

про  готовність до експлуатації об’єкта. 

– Укладено договір з постачальником для придбання стаціонарного 

гучномовного обладнання для озвучення та оповіщення територій про загрозу 

виникнення надзвичайних ситуацій та передано в казначейство. 

– Укладено договір на капітальний ремонт вул. Мазура Василя в 

смт.Летичів з підрядною організацією та передано в казначейство. 

– Укладено договори на капітальний ремонт вул. Войтова та вул. Комарова в 

смт.Летичів з підрядними організаціями. 

– Завершено реконструкцію мережі водопостачання до приміщення 

Летичівського територіального центру соціального обслуговування, 

профінансовано 30% в сумі 20,095 тис. грн. 

– Виконуються роботи з реконструкції мережі водопостачання від напірної 



башти до існуючої мережі по 2 провулку Пушкіна в смт. Летичів, профінансовано 

30% в сумі 39,970 тис. грн. 

– Завершено реконструкцію мережі водопостачання від будинку №34 по 

будинок №83 по вул.Кармелюка в смт Летичів, профінансовано 378,717 тис. грн. 

– Укладено договір на поставку сміттєвоза в сумі 1635,0 тис. грн. та 

зареєстровано в казначействі, для закупівлі сміттєвозного обладнання типу ВЛІВ 

супер міні Б в сумі 379,0 тис. грн. укладено договір. 

 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. Підрядною організацією здійснюються 

роботи. 

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

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

Підрядною організацією здійснюються підготовчі роботи. 

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

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

грн. Підрядною організацією здійснюються роботи, документи на оплату 

підрядником не подавались. 

 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.). В с.Гречинці зроблено 

роботи по бурінню свердловини, розпочинають роботи для підключення 

електропостачання свердловини. Також у 2018 році відібрано об’єкт «Нове 

будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення  в с. Марківці, 

Летичівського району», укладається договір з підрядною організацією. 

 Подано 7 проектних заявок на розгляд регіональної комісії для 

фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 

році. 

 Подано 3 проектні заявки на грантові конкурси. 

 Представники Летичівської селищної ради на конкурсній основі брали 

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

проекті “Публічне адміністрування у сфері молодіжної політики”, в «Школі 

соціальних перемовників» та в програмі «Вартові безпеки». 

 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). 

 Розпочато впровадження Бюджету участі Летичівської ОТГ 2018, 550 

тис. грн. розподілено між 4 проектами-переможцями за результатами голосування 

мешканців громади, триває реалізація проектів. 

 Ініційовано процедуру міжмуніципального співробітництва з 



Меджибізькою селищною радою у сфері охорони здоров’я (вторинної 

багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню). 

 

Земельні відносини 

 Земельним відділом за ІІІ квартал було розглянуто 161 заяв, по яких 

підготовлено 33 рішення до сесії Летичівської селищної ради.  

 За ІІІ квартал 2018 року зареєстровано право комунальної власності на 

14 громадських пасовищ загальною площею 228,0400 га (с. Рудня - 0,9400 га;             

с. Подільське - 6,9800 га; с. Майдан-Вербецький – 45,0000 га; с. Чапля – 21,5000га; 

с. Юрченки - 3 земельних ділянки – 9,9200 га, 15,9200 га, 4,4150 га; с. Антонівка – 

45,0950 га; с. Копитенці - 2 земельні ділянки – 17,0950 га, 14,1000 га; с. Попівці – 

19,4500 га; с. Кудинка - 3 земельні ділянки – 7,2400 га, 7,2150 га, 13,1700 га;). 

 У стадії завершення перебуває документація по 12 земельних ділянках, 

визначених для створення громадських пасовищ, загальна площа яких становить 

252,9975 га. 

 У стадії розробки перебуває документація по 4 земельних ділянок для  

створення громадських пасовищ, загальна площа яких становить 23,3 га.  

 З ІІІ квартал погоджено 8 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 14 шт. на суму 56 368 

грн. 

 У ІІІ кварталі 2018 року прийнято рішення про продаж у власність 

Товариству з обмеженою відповідальністю «Стімул Плюс» земельної ділянки 

площею – 1,9416 га по вул. Кармалюка 83/4. 

 На даний час продовжується робота по підготовка матеріалів для 

передачі земель державної власності (земель запасу та резерву) в комунальну 

власність. 

 Практикуються виїзди спеціалістів земельного відділу разом з 

відповідними працівниками ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області для 

обстеження самовільно зайнятих земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. Так в ІІІ кварталі 2018 р. було здійснено 2 виїзди. 

 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».  

 

Житлово-комунальне господарство 
 На благоустрій населених пунктів громади  профінансовано  1 млн. грн. 

 На ремонт та утримання автомобільних доріг використано 3,9 млн. грн., з 

них: 



1. Капітальний ремонт доріг на суму 3,4 млн. грн. по вул. Ю.Смолінського 

(1,7 млн. грн.), вул. Шевченка (456,7 тис. грн.) в смт Летичів, вул. Юрія Бурка (1,2 

млн. грн..) в с.Голенищево. 

2. Капітальний ремонт тротуару по вул. Кармелюка (339,2 тис. грн.) в смт 

Летичів. 

3. Поточний ремонт доріг на суму 385,4 тис грн. по п’яти вулицях смт 

Летичів, шести вулицях с. Гречинці, однієї вулиці с. Михунки та одній вулиці с. 

Грушківці, а саме: 

- смт Летичів, вул. Чорновола, сума 39948 грн. 

- смт Летичів, вул. Дорошенка, сума 88044 грн. 

- смт  Летичів вул. Свободи,  сума 39850грн. 

-  смт Летичів вул. Героїв Крут, сума 39403грн. 

-  смт Летичів вул. Тімірязєва, сума 42000 грн      

-  с. Михунки, вул. Центральна, сума 2691 грн. 

- с. Гречинці, вул. Урожайна, сума 3436 грн. 

- с. Гречинці, вул. Пасічна, сума 5337 грн. 

- с. Гречинці, вул. Лісова, сума 9465 грн. 

- с. Гречинці, вул. Трудова, сума 9465 грн. 

- с. Гречинці, вул. Центральна, сума 17122 грн. 

- с. Гречинці, вул. Світанкова, сума 20262 грн. 

- с. Грушківці,  вул. Чикинівська, сума 68408 грн 

 Продовжуються роботи по ремонту доріг по Руднянському та 

Сусловецькому старостатах.  

 Проведено грейдерування доріг, сума 151 тис. грн. 

 Закуплено бетонні секції  для встановлення огорожі біля будинку по вул. 

Ю.Савіцького, 59. 

 Проведено омоложувальну обрізку, зрізку сухостійних та аварійних 

дерев на суму 100 тис. грн. 

 Виготовлено історико-архітектурний опорний план смт Летичів, який 

знаходиться на затверджені у відділі містобудування та архітектури Хмельницької 

ОДА. 

 Прораховано 40 зведених кошторисів на поточні ремонти шкіл, ФАПів, 

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

благоустрою території смт Летичів. 

 Відділом муніципальної інспекції здійснено подворовий обхід в смт 

Летичів, складено 32 приписи. 

 Проведена робота щодо заключення договорів з КГП «Злагода» на 

вивезення сміття (с.Суслівці заключено 98 договорів, (робота продовжується), 

с.Бохни заключено 90 договорів, (робота продовжується). 

 Проведена робота з приватними підприємцями, щодо здійснення 

прибирання прилеглої території та дотримання правил благоустрою селища 

Летичів. 



 Розглянуто 45 заяв 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. 

 Для забезпечення громадського правопорядку встановлено 16 камер 

відеоспостереження та передано на баланс Національної поліції. 

 По вулицях Коцюбинського, Войтова, Козацькій, Матросова, 

Максимчука, провулку Коцюбинського смт Летичів змонтовано та введено в 

експлуатацію лінію електропередач для вуличного освітлення. 

 Продовжується робота по виготовленню технічних умов для 

підключення лінії електропередач для вуличного освітлення по 6 населених 

пунктах, а саме: с.Гречинці, с.Івоненці, с.Михунки, с.Антонівка, с.Кудинка, 

с.Голенищево. 

 За звітний період на території громади провели очистку 35 криниць. 

 

Охорона здоров’я 

До складу комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради 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 в ІІІ кварталі 2018 р. виділено кошти на: 

 закупівлю туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики – 29 тис. 

грн.; 

 придбано 10 сумок для лікаря на загальну суму 25 тис. грн. 

 За рахунок бюджету громади було замінено огорожі (залізобетонні) на 

АЗПСМ с. Голенищево, ФП с. Копитенці, ФП с. Суслівці. 

 Замінено, на новий, підвідний електрокабель до лічильника для АЗПСМ 

с. Грушківці. 

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

рамках якої використано 335,5 тис. грн., виписано 8067 рецептів на ліки. 

 Для надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, 

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

 Для будівництва Новокостянтинівської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини по вул.Центральній в с.Новокостянтинів Летичівського району 

розробляється проектно-кошторисна документація, визнано одержувачем 

бюджетних коштів та делеговано функції замовника ДП «Хмельницькій обласній 



службі єдиного замовника» на суму 5385,186 тис.грн. – кошти субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та 598,354 тис.грн. – 

співфінансування з місцевого бюджету. 

 

Освіта 

В рамках  реалізації основних положень нового Закону про освіту, 

впровадження концепції Нової  Української Школи та з метою якісної підготовки 

навчальних закладів до початку нового навчального року  відділом освіти, молоді 

та спорту проведена наступна робота. 

 Загальна сума освітньої субвенції та коштів із залишку місцевого 

бюджету на придбання меблів, дидактичного матеріалу та комп’ютерного 

обладнання на потреби НУШ становить 2 млн. 136 тис. 066 грн.  

 Заключені і підписані договори між відділом освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради та Київським ТОВ «БІ-ПРО» на закупівлю для 1-х 

класів наступного обладнання: 

- Інтерактивні комплекси - 997 тис.грн. 

- Ламінатори – 154 тис. 661грн. 

- Дидактичні матеріали – 289 тис. 525 грн. 

- Книжкові шафи - 341тис.105 грн. 

- Одномісні парти та стільці – 353 тис. 775 грн. 

 Станом на 26.09.2018р. відбулася поставка комп`ютерної техніки (дошки 

для   інтерактивних  проекторів, ноутбуки, програмне забезпечення) на суму 997 

тис. грн. 

 15 вересня Київським ТОВ «БІ-ПРО» до закладів загальної середньої 

освіти  доставлено для першокласників  225 одинарних парт та стільців на                   

суму  353тис. 775 грн.   

 27вересня 2018 року відповідно до умов договору надійде перша партія 

дидактичного матеріалу для першокласників закладів загальної середньої освіти 

громади. 

 Відповідно до укладених договорів з виконавцями робіт тривають 

ремонти в Летичівському НВК №2 (утеплення фасаду, реконструкція їдальні та  

корпусу для 1-х класів); Летичівському НВК №1 (реконструкція приміщення для 

Інклюзивно-ресурсного центру.  

 Продовжуються роботи поточного ремонту приміщення Центру 

творчості для дітей та юнацтва. 

 На  сьогоднішній день в розпорядженні відділу перебуває 17 

транспортних одиниць (14 автобусів і 3-Газелі), що  здійснюють підвіз 459 учнів, 

64 дитини дошкільного віку, 32 педагогічних працівників.  



 Відповідно до планової  мережі на 2018-2019 н.р. у  1-х класах навчається 

217 учнів, у 10-х класах- 132учні.  Всього по освітніх закладах громади  

функціонує 120 класів із загальним числом учнів - 2023.   

 У закладах загальної середньої освіти відкрито 19 груп продовженого 

дня, в яких нараховується 518 учнів. 

 У закладах дошкільної освіти Летичівської селищної ради працює 35 

груп, відвідують  заклади дошкільної освіти  - 694 вихованців. 

 Освітній процес здійснює 279 педагогів. 

 Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників громади є 

таким, що дозволяє надавати  здобувачам освіти якісні освітні послуги. 

 

Спорт 

 Протягом ІІІ кварталу 2018 року проведено 5 спортивних змагань та 

взято участь у 10 обласних та Всеукраїнських заходах, використано 40 тис. грн. з 

селищного бюджету та 35 тис. грн. позабюджетних коштів.  

 Спортсмени громади протягом звітного періоду досягли значних 

результатів: Володимира Андрощука відібрано від збірної України на чемпіонат 

Європи з легкої атлетики, який відбудеться в Угорщині. 

 Доросла команда «Нива» (смт Летичів) вийшла у фінал чемпіонату 

Хмельницької області з футболу. 

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

капітальний ремонт системи опалення та виконано дані роботи. 

 У Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді велика увага 

приділяється оздоровленню дітей. У третьому кварталі 2018 року відділом освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради оздоровлено:  

– За кошти обласного бюджету в ТОВ «Дністровська чайка» (Кам’янець-

Подільський район) з 19.06.2018 р. по 09.07.2018 р. – 7 дітей з багатодітної, 

малозабезпеченої сім’ї. Використано: 35 тис. 133 грн. коштів обласного бюджету. 

– За кошти селищного бюджету 8 дітей громади оздоровлювалися в ДЮОК 

«Чайка» (с. Головчинці) – 24.06 по 14.07.2018 рік, з них: 3 дитини, позбавлені 

батьківського піклування; 5 дітей з багатодітної, малозабезпеченої сім’ї. 

Використано: 38 тис. 400 грн. коштів селищного бюджету. 

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

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

також, 51 дитина навчальних закладів Летичівської громади побувала на 

відпочинку з 16 по 22 липня 2018 року в Українських Карпатах.  

 

 

Культура 

 Проведено ремонт дискотечного залу Летичівського будинку культури на 

суму 191,3 тис.грн. та відкрито дискотеку. 



 Проведено ремонт сільського клубу с. Рудня  на загальну суму 44,6 тис. 

грн. 

 Проведено ремонт  покрівлі сільського будинку культури с. Козачки на 

суму 52,7 тис.грн.   

 Проведено ремонт сільського  клубу  с.Лісо-Березівка на загальну суму 

6,0 тис.грн. 

 Присвоєно звання «народний» колективам «Кульбаба» та колективу 

«Горлиця» ,у зв’язку з чим введено ставки на оплату керівникам колективів . 

 Виділено 199,9 тис. грн. згідно бюджету участі для  придбання апаратури 

сільського будинку культури с. Голенищево. 

 Введено додаткові  ставки викладачів Летичівської дитячої музичної 

школи: 0,5 ставки викладача духових інструментів,0,5 ставки  викладача гітари, 

0,5 ставки викладача  оркестрового класу, 0,33 ставки викладача інклюзивної 

групи для дітей з особливими потребами. 

 Закладами клубного типу  та бібліотеками згідно планів роботи протягом 

ІІІ кварталу проводились концерти, тематичні зустрічі, виставки, приймалась 

участь у заходах культурно-масової роботи як у громаді так і на рівні області та 

України. 

 Колективи та майстри декоративно-прикладного мистецтва закладів 

культури клубного типу взяли участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах та 

фестивалях. 

 

Соціальний захист 

 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.; 

– Летичівському районному товариству інвалідів – 10 тис. грн.  

 На виплату матеріальної допомоги в ІІІ кварталі 2018 р. 75 жителям 

громади по програмі «Турбота»  використано 231 тис. грн. 

 Для поліпшення житлово-побутових умов в ІІІ кварталі 2018 р.  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 26.09.2018 року надаються соціальні послуги 113 сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у яких виховується 266 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 26.09.2018 року було проведено 22 групових заходи щодо  

профілактики наркоманії, тютюнопаління, вживання алкоголю серед учнівської 

молоді, якими охоплено 470 осіб.  



 На фінансування роботи Летичівського територіального центру 

соціального обслуговування населення спрямовано 2,8 млн.грн. Станом на 

26.09.2018 року обслужено 1560 громадян похилого віку та інвалідів. Протягом ІІІ 

кварталу 2018 р. надано послуг на безоплатній основі – 3621, надано платних 

послуг – 4600 на суму 37365 гривень. 

 

Цивільний захист 

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

с.Гречинці з селищного бюджету використано з початку року 395,0 тис. грн. Ними 

за квартал ліквідовано 3 пожежі. Команди укомплектовано необхідним 

обладнанням, підготовлено до зими. Працівники МПК залучалися до проведення 

робіт по благоустрою населених пунктів, попередженню пожеж в громадському 

секторі та екосистемах. 

 З місцевого матеріального резерву надано допомоги постраждалому 

внаслідок негоди населенню у вигляді 32 листків шиферу. 

 У створених консультативних пунктах з питань цивільного захисту 

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

стенди. Протягом кварталу 10 інженерно-технічних працівників, які очолюють 

ланки захисних споруд пройшли навчання з  питань цивільного захисту населення. 

 З метою попередження нещасних випадків на воді на договорній основі 

залучено фахівців Хмельницького обласного аварійно-рятувального загону, які 

чергували у районі заказника «Долина». Розроблено та розповсюджено 

інформаційну брошуру «Правила поведінки на воді». Встановлено 6 

інформаційних стендів «Купатися заборонено!"» у місцях, непридатних для 

купання. За період літнього купального сезону постраждалих не виявлено. 

 В ДНЗ «Калинонька» проведено ремонт захисної споруди цивільного 

захисту населення на суму 20,0 тис.грн. 

 В рамках підготовки до зими підписано 13 договорів на розчистку доріг 

від снігу. 

 

Звернення громадян 

 Протягом ІІІ кварталу розглянуто 114 звернення громадян, 34 – на 

особистому прийомі. На засідання виконавчого комітету та сесії селищної ради 

винесено розгляд питань по 266 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. 

 Протягом ІІІ кварталу у Державному реєстрі речових прав було 

зареєстровано всього 205 заяв, заявниками сплачено 25990 грн. адміністративного 

збору. 

 Протягом ІІІ кварталу надійшло 480 заяв щодо надання адміністративних 



послуг за реєстрацію місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, 

заявниками сплачено 5644 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. 


