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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

_________________  сесії 

___.12.2018 р.      Летичів                      № ____ 

 

Звіт про виконання Програми подальшого  

вдосконалення соціальної роботи у Летичівській  

об’єднаній територіальній громаді  

на 2017-2019 роки за 2018 рік 

 

 
 

  

      Розглянувши і обговоривши інформацію про виконання Програми 

подальшого вдосконалення соціальної роботи у Летичівській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки за 2018 рік керуючись ст. 34 Закону 

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

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт про виконання  Програми подальшого вдосконалення соціальної роботи у 

Летичівській об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки за 2018 рік 

взяти до відома (звіт додається). 

 

 

 

 Селищний голова       І.Тисячний 

 

                                                                   

 

 

 

 



                                                                   Додаток до рішення ____ сесії 

                                                               Летичівської селищної ради 

                                                             від ___________2018р. №                         

 

Звіт  

про виконання Програми подальшого вдосконалення соціальної роботи у 

Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки 

 за 2018 рік 

 

     Метою програми є вдосконалення системи надання соціальних послуг сім’ям 

з дітьми та молоді, забезпечення доступності осіб до соціальних послуг 

підвищення якості та ефективності їх надання, забезпечення  реалізації кожною 

дитиною права на виховання в сім’ї, зростання в безпечному сімейному 

оточенні, підвищення ефективності роботи із запобігання соціальному 

сирітству. 

 

      Для ефективного виконання заходів програми з селищного бюджету 

Летичівської селищної ради було виділено 50 тис.грн. 

 

       Кошти використано на виконання заходів Прграми: 

 

- проведення заходів до дня Великодня на які були використані кошти у сумі 

4 тис.грн; 

 

- проведення заходів до Дня захисту дітей  на суму 3 тис.грн;  

 

- проведення заходів до Дня сім’ї на суму 0,5 тис.грн; 

 

- проведення акції «Готуємо дітей до школи» на яку використано 7 тис.грн; 

  

- проведення заходів до Дня святого Миколая придбання солодких подарунків 

на суму 35,5 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       
Додаток  

до Порядку розроблення цільових програм, 

моніторингу та звітності щодо їх виконання 

 

Інформація про виконання програми за 2018 рік 
  

1. ___01_____   Летичівська селищна рада   

      КВКВ   найменування головного розпорядника коштів програми   

2. ___01______   Летичівська селищна рада   

       КВКВ   найменування відповідального виконавця програми   

3. __011312___ 

КФКВ 

  Програма подальшого вдосконалення соціальної роботи у 

Летичівській об’єднаної територіальної громади на 2017-

2019 роки, затверджена рішенням 21 сесії Летичівської 

селищної ради VІІ скликання від 23.12.2016 р. №7 

дата і номер рішення селищної ради про її затвердження 
 

  

       

 

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми 

Програми подальшого вдосконалення соціальної роботи у Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки 

(назва програми) 

 

№ 

з/п 

  

Захід 

  

Головний ви

конавець та 

строк викона

ння заходу 

  

  

Планові обсяги фінансування 50 тис. гривень Фактичні обсяги фінансування 50 тис. гривень 

Стан виконання заході

в 

(результативні 

показники виконання  

програми) 
Усього 

у тому числі 

Усього 

у тому числі 

місцев

ий 

бюдже

т 

районний, 

міський (міст 

обласного під

порядкування

) бюджети 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного під

порядкування 

кошти 

не 

бюджет

них 

джерел 

місце

вий 

бюдж

ет 

районний, 

міський (міст 

обласного під

порядкування

) бюджети 

бюджети сіл, 

селищ, міст 

районного під

порядкування 

кошти не 

бюджетни

х джерел 



1 

Проведення 

заходів до дня 

Великодня 

Летичівська 

селищна 

рада 

 

4   4  4   4  

З нагоди дня 

Великодня 

придбано 25 

подарункових 

наборів для  дітей, 

які перебувають в 

СЖО  

2 

Проведення 

заходів до Дня 

сім’ї 

 

Летичівська 

селищна 

рада 

0,5   0,5  0,5   0,5  

З нагоди 

Міжнародного Дня 

сім’ї  вручено 

подарунки 2 

сім»ям, які 

напередодні свята 

стали батьками   

3 

Проведення 

заходів до Дня 

захисту дітей 

 

Летичівська 

селищна 

рада 

3   3  3   3  

З нагоди Дня 

захисту дітей 

роздано 45 

подарунків 

талановитим та 

пільговим 

категоріям дітей  



4 

Проведення акції 

«Готуємо дітей 

до школи» 

Летичівська 

селищна 

рада 

7   7  7   7  

У рамках акції 

«Готуємо дітей до 

школи придбано 

подарунки для 

дітям пільгових 

категорій в 

кількості 70 шт. 

5 

Проведення 

заходів до Дня 

святого Миколая 

Летичівська 

селищна 

рада 

35,5   35,5  35,5   35,5  

Придбано 440 

подарунків дітям 

пільгових категорій 

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. гривень 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд 
спеціальний 

фонд 

50 50  50 50     

  

 

 

 

Селищний голова                                                                                                                                      І.Тисячний 


