
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят другої сесії 

 
21.12.2018 р.                                       Летичів                                                   № 10   
 

 

Звіт про роботу відділу економіки, 

торгівлі та інвестицій Летичівської 

селищної ради за 2018 рік   

 

Заслухавши звіт начальника відділу економіки, торгівлі та інвестицій 

Летичівської селищної ради про роботу відділу за 2018 рік, керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Звіт начальника відділу економіки, торгівлі та інвестицій Летичівської 

селищної ради про роботу відділу за 2018 рік взяти до відома (звіт 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                                                             І. Тисячний  

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення 62 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від 21.12.2018 р. № 10 
 

Звіт про роботу відділу економіки, торгівлі та інвестицій 

Летичівської селищної ради за 2018 рік 
 

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 на 2018 рік розроблено та оприлюднено на офіційному сайті 

Летичівської селищної ради аналіз регуляторного впливу 9 регуляторних актів:  

 рішення виконавчого комітету селищної ради  від 13.03.2018 р. №32 

«Про затвердження скоригованих тарифів на послуги водопостачання та 

водовідведення КГП «Злагода»; 

 рішення 52 сесії селищної ради від 25.06.2018 р. №4 «Про 

встановлення  ставок та пільг із сплати земельного податку в 2019 році на 

території Летичівської селищної ради»; 

 рішення 52 сесії селищної ради від 25.06.2018 р. №5 «Про 

встановлення туристичного збору у 2019 році на території Летичівської 

селищної ради»; 

 рішення 52 сесії селищної ради від 25.06.2018 р. №6 «Про 

затвердження ставок єдиного податку в 2019 році на території Летичівської 

селищної ради»; 

 рішення 52 сесії селищної ради від 25.06.2018 р. №7 «Про 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості в 2019 році на 

території Летичівської селищної ради»; 

 рішення 52 сесії селищної ради від 25.06.2018 р. №8 «Про 

затвердження ставки транспортного податку в 2019 році на території 

Летичівської селищної ради»; 

 рішення 55 сесії селищної ради від 30.08.2018 р. №8 «Про 

затвердження Правил благоустрою забезпечення чистоти порядку і дотримання 

тиші на території Летичівської селищної ради»; 

 рішення 57 сесії селищної ради від 28.09.2018 р. №13 «Про 

затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкту 

будівництва по Летичівській селищній раді на 2018 рік»; 

 рішення виконавчого комітету селищної ради від 29.11.2018 р. №157 

«Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів 

в смт Летичеві у міському пасажирському транспорті загального 

користування». 

03.12.2018 р. затверджено План діяльності Летичівської селищної ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. Даний план оприлюднено 

на офіційному сайті Летичівської селищної ради в розділі «Регуляторні акти – 



План діяльності з підготовки регуляторних актів». 

Сформовано та здійснюється систематичне оновлення списку діючих 

програм, які прийняті Летичівською селищною радою. Щомісячно рішення про 

затвердження Програм та внесення змін до них, а також Програми з додатками 

подаються відділом для оприлюднення на сайті селищної ради. Програми, 

якими було передбачено фінансування у 2018 році з селищного бюджету, копії 

рішень про їх затвердження та внесення змін своєчасно подано до управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському районі. 

На розгляд сесії селищної ради протягом 2018 року було розроблено, 

здійснено коригування та надано погодження по 42 цільових галузевих 

програмах та внесення змін до них. Розроблено Програму соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік, Програму приватизації комунального 

майна на території Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки, Програму 

підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки та ін. 

Відділом щодекадно здійснюється доведення моніторингу цін на 

соціально значущі продовольчі товари по Хмельницькій області до відома 

підприємців, які постачають продукти харчування в бюджетні заклади. 

Систематично на сайті Летичівської селищної ради здійснюється 

інформування суб’єктів господарювання про актуальні можливості залучення 

фінансування для реалізації інвестиційних проектів через їх участь у програмах 

міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з 

донорськими організаціями та програмах кредитування бізнесу. 

Забезпечено своєчасну підготовку інформацій постійного терміну 

виконання, поточної, місячної звітності відповідно до встановлених термінів 

виконання. 

Протягом року взято участь в засіданнях тендерного комітету та 

конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності у сфері оцінки земель. 

Забезпечується сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на 

території Летичівської селищної ради. 

Для створення позитивного іміджу та інформування потенційних 

інвесторів про Летичівську селищну об’єднану територіальну громаду 

оновлено інвестиційний паспорт Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади, схематичну карту громади, затверджено Стратегію 

розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади, 

сформовано перелік вільних приміщень та земельних ділянок на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади, які можуть бути 

запропоновані для інвестиційних пропозицій. 

Ініційовано процедуру міжмуніципального співробітництва з 

Меджибізькою селищною радою у сфері охорони здоров’я (вторинної 

багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню). 

Підготовлено 11 проектних заявок та отримано погодження 

Хмельницької ОДА та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України на проекти, що реалізовувались у 



2018 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад: 

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

смт. Летичів Летичівського району, Хмельницької області, обсяг фінансування 

за рахунок коштів субвенції 1226,721 тис. грн. 

2. Закупівля транспортних засобів спеціального призначення (сміттєвоз) 

та закупівля обладнання 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 2067,0 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. 

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 907,297 тис. грн. 

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

області, обсяг фінансування за рахунок коштів субвенції 277,280 тис. грн. 

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

Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок  коштів  субвенції 

391,144 тис. грн. 

9. Придбання стаціонарного гучномовного обладнання для озвучення та 

оповіщення територій про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, обсяг 

фінансування за рахунок  коштів  субвенції 94,737 тис. грн. 

10. Закупівля обладнання спеціального призначення (течешукач термо-

акустичний) для комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода” 

Летичівської селищної ради, обсяг фінансування за рахунок  коштів  субвенції 

79,0 тис. грн. 

11. Закупівля комплектів протипожежного оснащення для забезпечення 

місцевих пожежних команд Летичівської селищної ради, обсяг фінансування за 

рахунок  коштів  субвенції 51,409 тис. грн. 

Кошти субвенції в сумі 6126,0 тис. грн. розподілені в повному обсязі, 

затверджено переліки проектів зі змінами на засіданнях сесій селищної ради. 

Подано на розгляд регіональної комісії 8 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. 

7. Реконструкція корпусів №2 і №3 Летичівського навчально-виховного 

комплексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Летичівської 

селищної ради м. Летичів пров. Шкільний, 5 Хмельницької області. 

8. Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного 

підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради. 

Відібрано 4 заявки для подальшої участі в конкурсному відборі на 

отримання фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку у 2019 році (у зв’язку з введенням мінімального обсягу фінансування 

від 5 млн.грн. на проекти будівництва та реконструкції): 

1. Реконструкція стадіону "Колос" з будівництвом спортивного 

комплексу по вул. І.Франка, 37/1 в смт. Летичів Хмельницької області – 

22368,990 тис. грн. 

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 – 9875,244 тис. грн. 

3. Реконструкція корпусів №2 і №3 Летичівського навчально-виховного 

комплексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Летичівської 

селищної ради м. Летичів пров. Шкільний, 5 Хмельницької області – 12901,844 

тис. грн.  

4. Придбання медичного обладнання для комунального некомерційного 

підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної рад – 1334,364 тис. грн. 

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 проектні 

пропозиції на конкурси: 

– 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; 

– подано заявку до участі у проекті «ГРОМАДА ДЛЯ ЛЮДИНИ: 

підвищення компетентності громад для розвитку соціальних послуг», що 

реалізовується Програмою «U-LEAD з Європою» спільно з Міжнародною 

благодійною організацією «Партнерство «Кожній дитині»; 

– подано проектну заявку «Будівництво нової лінії освітлення в 

центральному парку смт Летичів» на обласний конкурс мікропроектів сталого 

місцевого розвитку у Хмельницькій області; 

– подано проектну заявку на конкурс для об’єднаних територіальних 

громад від представництва МОМ в Україні в рамках проекту «Протидія торгівлі 

людьми в Україні (CTIP)» за підтримки Агентства США з Міжнародного 

Розвитку (USAID). 

Проект «Будівництво нової лінії освітлення в центральному парку смт 

Летичів» виграв на конкурсі мікропроектів сталого місцевого розвитку у 

Хмельницькій області, у 2019 році буде отримано 150 тис. грн. фінансування з 

обласного бюджету. 

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. 

Відділом здійснювалося адміністрування Бюджету участі Летичівської 

ОТГ. Мешканцями було подано 35 проектів, до голосування допущено 24. Під 

час здійснення інформаційної кампанії розповсюджувалися плакати, 

безкоштовно було розроблено шаблон плакату для авторів. Визначено 4 

проекти-переможці шляхом голосування 3178 мешканців нашої громади, що 

становить майже 20% населення віком від 18 років (498 осіб проголосували в 

електронній системі http://letychiv.ci.org.ua/ та 2680 осіб - шляхом паперового 

голосування у 22 пунктах супроводу).  

Завершується реалізація проектів-переможців на загальну суму 550 

тис.грн.: 



1. Проект «Облаштування центру дозвілля в Голенищівському будинку 

культури» (з кінотеатром у 3D форматі). Вартість проекту – 199918 грн. 

2. Проект «Облаштування спортивного майданчика для жителів села 

Голенищеве». Вартість проекту – 160924 грн. 

3. Проект «Дитяча телестудія «GymnasiumTV» в Летичівському НВК №2 

«ЗОШ I-III ступенів-гімназія». Вартість проекту – 150000 грн. 

4. Проект «Спортивно-ігровий комплекс в с. Майдан-Голенищівський». 

Вартість проекту – 39158 грн. (за результатами голосування членів комісії на 

суму залишку призового фонду). 

Три проекти реалізовуються в сільських населених пунктах, 

відроджується довіра до влади та віра людей в можливість впливати на 

розвиток своїх населених пунктів та громади. Бюджет участі Летичівської ОТГ 

показав, що навіть якщо населення села складає лише 7% від всього населення 

громади, об’єднавшись, співпрацюючи з мешканцями інших сіл громади, 

можна виграти та залучити кошти для реалізації проектів своєї мрії. Це 

надзвичайно важливо, адже громада стає соціально згуртованою. 

За результатами конкурсного відбору впровадження Бюджету участі 

Летичівської ОТГ було високо оцінено на рівні країни як одну з кращих 

практик під час презентації начальником відділу економіки, торгівлі та 

інвестицій на ІІІ Міжнародному Форумі практиків партиципації у жовтні 2018 

року та на «Маркеті ідей» Школи місцевого самоврядування DESPRO-2018 в 

листопаді 2018 року.  

Летичівська ОТГ з практикою впровадження Бюджету участі стала 

фіналістом Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого 

самоврядування у 2018 році». 

Начальник відділу брала участь 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. 

Протягом року було прийнято участь в навчальних тренінгах та семінарах 

для представників об’єднаних територіальних громад, в т.ч. з питань розробки 

проектів для залучення міжнародної технічної допомоги. 

Начальник відділу успішно закінчила та отримала сертифікат про 

проходження навчального електронного курсу «Управління проектами 

місцевого розвитку – 8», що тривав в листопаді 2018 р. на он-лайн платформі 

Спільнота практик: сталий розвиток та був організований за підтримки 

Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» 

DESPRO за супроводу т'юторів – викладачів Національної академії державного 

управління при Президентові України. 

 

 

Начальник відділу економіки, 

торгівлі та інвестицій                                                                І.Шеманська 


