
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 
17.01.2019 р.                                      Летичів                                               №   
 

Про винесення на розгляд сесії 

Летичівської селищної ради 

виконання Програми соціально-

економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади за 

2018 рік 

 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради про виконання Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади за 2018 рік, керуючись ст.ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Звіт виконавчого комітету Летичівської селищної ради про підсумки 

виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за 2018 рік взяти до 

відома (додається). 

2. Винести на розгляд сесії Летичівської селищної ради звіт про виконання 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади за 2018 рік. 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Тисячний І.І.   
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Додаток:  

до рішення виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради від 

__.01.2019 р. № __ 

 

 

Звіт про виконання 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  

за 2018 рік 

 
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 січень-листопад 2018 року обсяг реалізованої промислової 

продукції склав 195348,4 тис. грн., що на 127424,8 тис. грн. більше, ніж за аналогічний 

період минулого року, темп росту становить 153,3%. Понад 56% реалізованої промислової 

продукції припадає на виробництво з полімерних пластмас. 

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. Програмою передбачено відшкодування вартості доїльних 

апаратів вітчизняного виробництва, придбаних протягом періоду дії Програми для сімей, що 

утримують не менше 3 корів, в розмірі 50% вартості. Протягом 2018 року відшкодовано 50% 

вартості доїльних апаратів 36 заявникам на загальну суму 141,8 тис. грн.  

Рішенням 62 сесії Летичівської селищної ради від 21.12.2018 р. №9 затверджено 

Програму підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки. 

З метою створення сприятливих умов для господарської діяльності суб’єктів 

господарювання на території Летичівської ОТГ у 2018 році здійснено продаж двох 

земельних ділянок, а саме: земельної ділянки площею - 0,1275 га по вул. Савіцького Юрія, 

90/2, та  земельної ділянки площею 1,9416 га по вул. Кармалюка, 83/4.  До місцевого 

бюджету  від продажу землі надійшло 507,1 тис. грн. 

Встановлено зрошувальну систему VALLEYR вартістю понад 7 млн. грн. у СТОВ 

«Промінь», що входить до «Агрохолдингу-2012». 

Летичівською селищною радою надано погодження на передачу в користування 

земельних ділянок для будівництва сонячних електростанцій, отримано кадастровий номер: 

– ТОВ «Енерго-2018» – 28,22 га за межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області. 

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 протягом 2018 року розроблено та 

затверджено 9 регуляторних актів. 
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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 : 

- інформаційні семінари «Як розпочати свій бізнес». 

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

Також протягом 2018 року п’ятьом особам надано індивідуальні консультації з питань 

організації та ведення підприємницької діяльності. 

На організацію та проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, 

зареєстрованих як безробітні, протягом 2018 року з селищного бюджету використано 15,5 

тис. грн., залучено 46 осіб. 

З метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади прийнято 5 

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

 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». 

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. 

Прийнято Програму приватизації комунального майна на території Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки, затверджено рішенням 62 сесії VІІ скликання від 

21.12.2018 р. №24. 

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, отримано кадастровий номер: 

– ТОВ «Енерго-2018» – 28,22 га за межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області. 

У 2018 році здійснювалась робота з виготовлення містобудівної документації по 

населених пунктах Летичівської ОТГ: 

1. Завершено розроблення 8 генеральних планів по населених пунктах громади: 

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

Генплани по с.Ялинівка, с.Сахни, с.Прилужне погоджено містобудівною радою. 

2. Історико-архітектурний опорний план смт Летичів погоджено в Управлінні 

культури, національностей, релігії, та туризму Хмельницької ОДА. На даний час він 

погоджується в відділі містобудування та архітектури Хмельницької ОДА. 

Протягом 2018 року з селищного бюджету використано 209 тис. грн. на виготовлення 

та коригування проектно-кошторисних документацій, проходження експертиз для реалізації 
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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) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості; 

5) грантові кошти та міжнародна технічна допомога. 

1) Летичівською селищною радою у 2018 році було отримано погодження 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України та затверджено сесією селищної ради Перелік проектів, що фінансуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2018 році в Летичівській селищній об’єднаній 

територіальній громаді, на всю суму субвенції 6126,0 тис. грн. 

Використано 6125,946 тис. грн., що становить 99,99% від доведеного обсягу 

субвенції.  

Використання коштів по погоджених проектах субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури у 2018 році 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. Використано 1226,670 тис. грн. Економія – 0,051 тис. грн. 

(здійснення технагляду). 
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. Використано 2067,0 тис. грн., з них 1635,0 тис. грн. – на придбання 

сміттєвоза, 432,0 тис. грн. – на придбання та встановлення сміттєвозного обладнання. 
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. 
Використано 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. Використано 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. Використано 870,735 тис. грн. 

6. Капітальний ремонт вул. Войтова в смт.Летичів Хмельницької області, обсяг 
фінансування за рахунок коштів субвенції 907,297 тис. грн. Використано 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. Використано 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. 
Використано 391,144 тис. грн. 

9. Придбання стаціонарного гучномовного обладнання для озвучення та оповіщення 
територій про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, обсяг фінансування за рахунок 
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коштів субвенції 94,737 тис. грн. Використано 94,737 тис. грн., придбано 12 шт. 

гучномовного обладнання. 
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. Використано 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. Використано 51,409 тис. грн., придбано 2 комплекти 

протипожежного оснащення для забезпечення місцевих пожежних команд в с.Гречинці та 

с.Голенищеве. 
2) За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку Летичівською 

селищною радою реалізовувались проекти. 

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). 

Визнано одержувачем бюджетних коштів та делеговано функції замовника Хмельницькій 

обласній службі єдиного замовника. Станом на 01.01.2019 року використано 3200 тис. грн. – 

кошти ДФРР, 1000 тис. грн. – кошти селищного бюджету. 

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). Визнано одержувачем бюджетних коштів та делеговано функції замовника 

Хмельницькій обласній службі єдиного замовника. Станом на 01.01.2019 року використано 

1717,998 тис. грн. – кошти ДФРР, 150 тис. грн. – кошти селищного бюджету. 

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 
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«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. 

3) Проекти, які реалізовуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій: 

1. Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та мережі водопостачання 

по вул. Центральній та вул. Колгоспній в с. Гречинці,  Летичівського району, Хмельницької 

області – використано 585,356 тис. грн., з них кошти субвенції 579,502 тис.грн., кошти 

селищного бюджету 5,854 тис. грн.  

2. Будівництво експлуатаційно-розвідувальної свердловини та мережі водопостачання 

в с. Сахни, Летичівського району, Хмельницької області – використано 300,668 тис. грн., з 

них кошти субвенції 297,670 тис.грн., кошти селищного бюджету 2,998 тис. грн. 

3. Будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній в с. Майдан-

Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької області – використано 224,292 тис. 

грн., з них кошти субвенції 222,049 тис.грн., кошти селищного бюджету 2,243 тис. грн. 

4. Нове будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення в с. Марківці, 

Летичівського району, Хмельницької області – використано 288,007 тис. грн., з них кошти 

субвенції 285,156 тис.грн., кошти селищного бюджету 2,851 тис. грн. 

4) У 2018 році за рахунок коштів державного бюджету розпочато реалізацію проекту з 

будівництва приміщення Новокостянтинівської АЗПСМ, придбання житла для сімейного 

лікаря, автомобіля, укомплектування АЗПСМ відповідно до табеля оснащення. 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 на будівництво Новокостянтинівської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини по вул.Центральній в с.Новокостянтинів 

Летичівського району (Летичівська об’єднана територіальна громада), виготовляється ПКД 

та детальний план території для будівництва АЗПСМ. 

5) 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; 
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– 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. 

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». В 

категорії «Практики розвитку, засновані на власних стратегіях, проектах та ресурсах» серед 

ОТГ наша громада в трійці кращих та нагороджена спеціальною відзнакою за впровадження 

Бюджету участі Летичівської ОТГ. 

Представники Летичівської селищної ради на конкурсній основі були відібрані для 

участі: 

– в проекті «Староста об’єднаної територіальної громади та громадськість: виклики 

сьогодення» в рамках проекту Фонду Ганса Зайделя «Сприяння розвитку державного 

управління та місцевого самоврядування в Україні»;  

– 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, у вересні відбувся 

навчальний візит до Республіки Польща»;  
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– 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 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 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»; 

– в програмі «Децентралізація на практиці – вчимося один від одного», що 

реалізовується Фондом «Освіта для демократії» (Варшава, Польща), Громадською 

організацією «Наше Поділля» (Вінниця) та Товариством Лева (Львів), в листопаді відбувся 

навчальний візит до Республіки Польща. 

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 150464,3 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду складають 

146386,9 тис. грн., доходи спеціального фонду 4074,4 тис. грн.  

Доходи загального фонду передбачають субвенції з Державного бюджету 57367,99 

тис. грн., субвенції з місцевого бюджету 2811 тис. грн., дотації з Державного бюджету 6053,2 

тис. грн., дотації з місцевого бюджету 6840,6 тис. грн. 

Обсяг власних доходів Летичівської селищної ради затверджено в сумі 75545,0 тис. 

грн., в тому числі загального фонду 73141,1 тис. грн., спеціального  фонду – 2403,9 тис. грн. 

Станом на 01.01.2019 р. до бюджету Летичівської селищної ради надійшло доходів 

73402,5 тис. грн., що становить 100,4% до планових призначень та 261,4 тис. грн. 

перевиконання. 

Загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2018 рік з урахуванням уточнень 

затверджено в сумі 158714,66 тис. грн., з них обсяг видатків загального фонду бюджету в 

сумі 133039,02 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 25675,64 тис. грн.   
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Станом на 01.01.2019 року обсяг видатків загального фонду профінансовано в сумі 

131140,06 тис. грн., що становить 98,6% до річних планових призначень. Видатки 

спеціального фонду профінансовано в сумі 22643,18 тис. грн., що становить 78% до річних 

планових призначень. 

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. У 2018 році 

відбулося 3 засідання комісії. 

Станом на 01.12.2018 року по місцевому бюджету рахується податковий борг (без 

врахування боргу по підприємствах – банкрутах)  в сумі 1894,7 тис.грн., що на 705,6 тис.грн. 

менше  в порівнянні з 01.01.2018 р.  Збільшився податковий борг по  єдиному податку  

(фіксований + 32,7 тис.грн.), платі за землю (+40 тис. грн.), податку на доходи фізичних осіб  

(+89,3 тис.грн.), єдиному податку (+29,2 тис. грн.). 

Податковий борг по орендній платі за землю  рахується в сумі 1093,6 тис.грн., що на 

40,0 тис.грн. більше в порівнянні з 01.01.2018 р. Допустили ріст: ТОВ «Летичівський 

агрегатний завод» - 47,1 тис.грн., ТОВ «Яровит – Інвест» - 0,9 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. – 43,1 тис.грн. 

Летичівською селищною радою у 2018 році профінансовано за кошти селищного 

бюджету 34 цільових галузевих програм: 

 Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 

території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки – 55 тис. грн.; 

 Програма соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам 

другої світової  війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам 

праці, людям похилого віку на 2016-2020 роки – 55 тис. грн.; 

 Програма соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції 

Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України» на 2016-2020 роки – 20 тис. грн.; 

 Програма розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки – 414,5 тис. грн.; 

 Програма розвитку Трудового архіву Летичівської селищної ради Летичівського 

району Хмельницької області на 2016-2018 роки – 346 тис. грн.; 

 Програма «Питна вода Летичева» – 957,5 тис. грн.; 

 Програма соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції 

інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2016-2018 роки – 23,1 тис. грн.; 

 Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки – 819,1 

тис. грн.; 

 Програма покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності 

громадських формувань з охорони громадського порядку на території Летичівської селищної 

ради на 2016-2020 роки – 40 тис. грн.; 

 Програма оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2020 роки – 235 тис. грн.; 

 Програма  розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого 

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

роки – 170 тис. грн.; 

 Цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки – 20 тис. 

грн.; 

 Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та 

поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки 

– 40 тис. грн.; 
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 Програма подальшого вдосконалення соціальної роботи у Летичівській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки – 50 тис. грн.; 

 Програма «Турбота» Летичівської селищної ради на 2017-2019 роки – 676,6 тис. 

грн.; 

 Програма забезпечення національної безпеки на території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2017-2018 роки – 50 тис. грн.; 

 Програма підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території 

Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки – 141,8 тис. грн.; 

 Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної 

ради на 2018 рік – 2220,4 тис. грн.; 

 Комплексна програма мобілізації зусиль Летичівської селищної ради та 

Летичівського відділення Красилівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС 

у Хмельницькій області щодо організації сервісного обслуговування платників податків, 

створення комфортних умов платникам податків та належного їх обслуговування на 2017-

2019 роки  – 17,7 тис. грн.; 

 Комплексна Програма cоціального захисту пільгових категорій громадян  

Летичівської селищної ради на 2018-2020 роки  – 1071,7 тис. грн.; 

 Програма підтримки місцевих засобів масової інформації на 2017-2020 роки – 42,2 

тис. грн.; 

 Програма профілактики і боротьби зі сказом в Летичівcькій об’єднаній 

територіальній громаді на 2018-2019 роки – 15,3 тис. грн.; 

 Програма забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 

захоронення відходів у населених пунктах Летичівської селищної ради на 2018 рік – 84,8 тис. 

грн.; 

 Програма покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують 

гемодіалізу, на 2018-2019 роки – 66,1 тис. грн.; 

 Програма благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2018 рік – 

4631,6 тис. грн.; 

 Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на 

території Летичівської селищної ради на 2018 рік – 77,6 тис. грн.; 

 Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Летичівської 

селищної ради на 2018-2020 роки – 547,7 тис. грн.; 

 Програма здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 

2018-2019  роки – 164,3 тис. грн.; 

 Програма забезпечення діяльності відділу «Муніципальної інспекції з 

благоустрою» Летичівської селищної ради на 2018 рік – 12,3 тис. грн.; 

 Програма забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на 

строкову військову службу, призову на військову службу за контрактом та по підготовці до 

мобілізації військовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради на 2018-2019 

роки, та проведення ремонтних робіт Летичівського районного військового комісаріату – 50 

тис. грн.; 

 Програма забезпечення якісного обслуговування та соціальної підтримки 

населення на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  

Хмельницької області на 2018 рік – 3 тис. грн.; 

 Програма будівництва та реконструкції вуличного освітлення населених пунктів 

Летичівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки – 411,8 тис. грн.; 

 Програма розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки – 18,1 тис. грн.; 

 Комплексна програма мобілізації зусиль  Летичівської селищної ради та 

Управління Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької 

області  по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів коштів селищного 
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бюджету та забезпечення організації заходів пожежної безпеки в приміщенні Управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької області на 

2018-2019 роки – 16 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. Створено тендерний комітет у складі 5 осіб. Протягом 2018 року 

завершено 8 процедур електронних державних закупівель. 

На реалізацію проектів-переможців Бюджету участі Летичівської у 2018 році з 

селищного бюджету використано 547,7 тис.грн.: 

1. Проект «Облаштування центру дозвілля в Голенищівському будинку культури». 

Використано 199,918 тис. грн.  

2. Проект «Облаштування спортивного майданчика для жителів села Голенищеве». 

Використано 160,832 тис. грн.  

3. Проект «Дитяча телестудія «GymnasiumTV» в Летичівському НВК №2 «ЗОШ I-III 

ступенів-гімназія». Використано 147,810 тис. грн. 

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

39,158 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 2018 

році для поліпшення житлово-побутових умов 2 жителів громади по програмі «Власний дім» 

спрямовано 40 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 використано 77,6 

тис. грн. 

У 2018 році здійснювалась робота з виготовлення містобудівної документації по 

населених пунктах Летичівської ОТГ: 

1. Завершено розроблення 8 генеральних планів по населених пунктах громади: 

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

Генплани по с.Ялинівка, с.Сахни, с.Прилужне погоджено містобудівною радою. 

2. Історико-архітектурний опорний план смт Летичів погоджено в Управлінні 

культури, національностей, релігії, та туризму Хмельницької ОДА. На даний час він 

погоджується в відділі містобудування та архітектури Хмельницької ОДА. 

3. Виготовлено та затверджується 2 детальні плани території в смт Летичів та 

с.Новокостянтинів (для будівництва амбулаторії). 

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 
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відділом Летичівської ОТГ проводиться планова робота над створенням громадських 

пасовищ за рахунок земель державної та комунальної  власності. 

У 2018 році зареєстровано право комунальної власності на 22 земельні ділянки під 

громадськими пасовищами загальною площею 341,5873 га (с.Рудня – 2 земельні ділянки, 

6,9400 га; с.Подільське – 1 земельна, 6,9800 га; с.Майдан-Вербецький – 1 земельна ділянка, 

45,0 га; с. Чапля – 1 земельна ділянка, 21,5 га; с.Юрченки – 3 земельних ділянки, 30,2550 га; 

с. Антонівка – 1 земельна ділянка, 45,0950 га; с.Копитенці – 2 земельні ділянки, 31,1950 га; с. 

Попівці – 1 земельна ділянка, 19,4500 га; с.Кудинка - 3 земельні ділянки, 27,6250 га; 

с.Снітівка – 1 земельна ділянка, 10,0 га; с.Малаківщина – 3 земельні ділянки, 28,2645 га; 

с.Бохни - 3 земельні ділянки, 69,2828 га). 

У стадії розробки перебуває документація по 17 земельних ділянках для створення 

громадських пасовищ загальною площею 152,3509 га. 

З початку року погоджено 69 заяв на виділення земельних ділянок учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей із земель сільськогосподарського призначення 

державної власності. 

Проведено продаж 2 земельних ділянок категорія земель – землі промисловості,  

цільове призначення – а саме: гр. Зозуля В.А.  площею - 0,1275 га, та ТОВ «Стімул Плюс» 

площею – 1,9416 га, на загальну суму 507123.00 грн. 

Розроблено Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-

територіального утворення с.Вербка, с.Рудня, с.Терлівка, с.Свічна, с.Суслівці, з яких 

матеріали с.Вербка  пройшли Державну експертизу та Державну реєстрацію у Державному 

земельному кадастрі. 

Здійснено повний комплекс заходів, необхідних для передачі земель 

сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаної 

територіальної громади. Підготовлено до передачі 135 сформованих ділянок – площею 

2974,01 га та 417, які були сформовані шляхом проведеної інвентаризації – площею 2579,5 

га. Також проведено інвентаризацію нерозпайованих земель площею 6205 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. 

З початку року спільно з Управлінням з контролю за охороною та використанням 

земель ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області обстежено 16  земельних ділянок. До 

бюджету надійшло 200978 грн. штрафу за самовільне зайняття земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної власності від 4 товаровиробників. 

 

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури 

Згідно з розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  

реалізовуються проекти: 

1. Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та мережі водопостачання 

по вул. Центральній та вул. Колгоспній в с. Гречинці,  Летичівського району, Хмельницької 

області – використано 585,356 тис. грн., з них кошти субвенції 579,502 тис.грн., кошти 

селищного бюджету 5,854 тис. грн.  

2. Будівництво експлуатаційно-розвідувальної свердловини та мережі водопостачання 

в с. Сахни, Летичівського району, Хмельницької області – використано 300,668 тис. грн., з 

них кошти субвенції 297,670 тис.грн., кошти селищного бюджету 2,998 тис. грн. 

3. Будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній в с. Майдан-

Голенищівський, Летичівського району, Хмельницької області – використано 224,292 тис. 

грн., з них кошти субвенції 222,049 тис.грн., кошти селищного бюджету 2,243 тис. грн. 

4. Нове будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення в с. Марківці, 

Летичівського району, Хмельницької області – використано 288,007 тис. грн., з них кошти 
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субвенції 285,156 тис.грн., кошти селищного бюджету 2,851 тис. грн. 

Використано кошти субвенції на розвиток інфраструктури на реконструкцію 

водогонів: 

– реконструкція мережі водопостачання до приміщення Летичівського 
територіального центру соціального обслуговування по вул. Соборна, 10 в смт Летичів, 
Хмельницької області – використано 61,906 тис. грн.; 

– реконструкція мережі водопостачання від напірної башти до існуючої мережі по 2 
провулку Пушкіна в смт. Летичів, Хмельницької області – використано 98,771 тис. грн.; 

– 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. Використано 870,735 тис. грн. 

Також продовжено водогін по двох вулицях в с. Терлівка загальною протяжністю 750 

м на суму 80 тис. грн., з них 50 тис. грн. по соціальній угоді, по вул. Автопарківській в смт 

Летичів – 7,7 тис.грн. 
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку Летичівською 

селищною радою реалізовується 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). 

Визнано одержувачем бюджетних коштів та делеговано функції замовника Хмельницькій 

обласній службі єдиного замовника. Станом на 01.01.2019 року використано 1717,998 тис. 

грн. – кошти ДФРР, 150 тис. грн. – кошти селищного бюджету. 

На виконання Програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки використано 414,5 тис. грн. з 

селищного бюджету.  

Придбано сміттєвоз та сміттєвозне обладнання типу ВЛІВ супер міні Б для 
транспортного засобу спеціального призначення для комунального госпрозрахункового 

підприємства “Злагода” за рахунок коштів субвенції на розвиток інфраструктури на суму 

2067,0 тис. грн., з них 1635,0 тис. грн. – на придбання сміттєвоза, 432,0 тис. грн. – на 

придбання та встановлення сміттєвозного обладнання. 

З метою формування ефективної тарифної політики у сфері житлово-комунального 

господарства з ініціативи КГП «Злагода» на засіданнях виконавчого комітету селищної ради 

було переглянуто та затверджено скориговані тарифи на послуги водопостачання та 

водовідведення. 

На виконання заходів Програми благоустрою Летичівської селищної ради на 2018 рік 

використано 4631,6 тис. грн. 

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. 

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

дерев на підставі заяв громадян затверджується рішенням виконавчого комітету селищної 

ради. 

Здійснено ремонт та очищення 45 криниць громадського користування в населених 

пунктах на території громади. 

Встановлено 45 дорожних знаків. 

На ремонт та утримання автомобільних доріг всього спрямовано 9,7 млн. грн., а саме: 

– здійснено поточний ремонт доріг в населених пунктах громади на суму 2,5 млн. грн. 

з селищного бюджету, відремонтовано 6,1 км доріг: 

Проведенно  поточний   ремонт  в с. Новокостянтинів  по двох вулицях на загальну 

суму 229,4 тис грн., с. Михунки  по одній вулиці на суму 2,7 тис. грн, с. Гречинці по п’яти 

вулицях на загальну суму 65 тис. грн., с. Прилужне по двох вулицях на загальну суму 81 тис. 
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грн.,  с. Грушківці по одній вулиці на суму 68 тис. грн., с. Вербка по двох вулицях на 

загальну суму 35 тис. грн., с. Козачки  по двох вулицях на суму 289,7 тис. грн., с. 

Голенищево по одній вулиці на суму 199,6 тис. грн., с.Рудня по двох вулицях на загальну 

суму 278,8 тис. грн., с. Суслівці по одній вулиці на суму 79 тис. грн., с.Попівці по двох 

вулицях на загальну суму 163 тис.грн., с. Анютино по одній вулиці на суму 32,2 тис. грн.., в 

смт   смт.Летичів по 21 вулиці:  

- вул. Гагаріна, сума 29889 грн. 

- вул. Лисенка, сума 49972 грн. 

- вул. Козацька, сума 77169 грн. 

- вул. Маринюка, сума 49474 грн. 

- пров. Мічуріна, сума 16843 грн. 

- пров. Жовтневий, сума 16827 грн. 

- вул. Шептицького Андрія, сума 112860 грн. 

- вул. 50-р Перемоги, сума 6057 грн. 

- вул. Чорновола, сума 39948 грн. 

- вул. Дорошенка, сума 88044 грн. 

- вул. Свободи,  сума 39850грн. 

-  вул. Героїв Крут, сума 39403грн.     

-  вул. Вовковинецька, сума 15055 грн 

- вул. Гончара, сума 11085 грн    

- вул. Автопарківська, сума 63808 грн. 

- вул. Соборна, сума 26818 грн 

- вул. І.Мазепи, сума 56541 грн. 

- вул. Матвєєвої Олени, сума 14394 грн. 

- вул. Леоніда Шірпала, сума15077 грн 

- вул. Тімірязева, сума 39139 грн. 

- вул. Лисого, сума 65063 грн. 

– здійснено капітальний ремонт доріг в населених пунктах громади на суму 4,4 

млн.грн. з селищного бюджету: 

* капітальний ремонт вул. Юрія Бурка с. Голенищево на суму 1,2 млн. грн. площею 

1494м2; 

* капітальний ремонт вул. Шевченка смт Летичів на суму 456,7 тис. грн. площею 700 

м2; 

* капітальний ремонт вул. Смолінського Леоніда від будинку №29 до пров. Чапаєва 

смт Летичів на суму 1,7 млн. грн. площею 3330 м2; 

*  капітальний ремонт вул. Зубкова Івана смт Летичів на суму 728,4 тис грн. площею 

1430 м2;      

– на капітальний ремонт доріг комунальної власності використано кошти субвенції на 

розвиток інфраструктури на суму 2,8 млн.грн.: 

* капітальний ремонт вул. Комарова смт Летичів  на суму 1,2 млн. грн. площею 2288 

м2; 

* капітальний ремонт вул. Василя Мазура (Ревуцького) смт Летичів на суму 277,2 тис. 

грн. площею 700 м2; 

* капітальний ремонт вул. Войтова смт Летичів на суму 907,2 тис. грн. площею 2135 

м2; 

* капітальний ремонт вул. Осліковського смт Летичів на суму 391,1 тис. грн. площею 

916 м2.  

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. 

Використано 170 тис. грн. з селищного бюджету на виконання даної програми. 

Побудовано мережі вуличного освітлення по вулицях Войтова, Коцюбинського, 
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Матросова, Максимчука, Комсомольській, провулку Коцюбинського. Проводяться роботи по 

будівництву лінії електропередач для вуличного освітлення в с. Марківці. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію для вуличного освітлення в 

с.Кудинка. Взято технічні умови для виготовлення проектно-кошторисної документації по 

селах Антонівка, Гречинці, Михунки, Івоненці, Голенищеве. 

На утримання  та  поточний  ремонт  мереж  вуличного освітлення по Летичівській 

ОТГ  використано 450 тис.грн. 

Прораховано 115 зведених кошторисів на поточні ремонти шкіл, ФАПів, дитячих 

садочків, доріг та інших об’єктів громади, з них по 80 об’єктах проведено поточні ремонти,  

розроблено два проекти благоустрою та озеленення території парку по вул.Савіцького Юрія 

в смт Летичів. 

Впроваджено програму по енергозбереженню та енергоменеджменту «Енергобаланс» 

з метою економії енергоресурсів. 

Відділом муніципальної інспекції здійснено подворовий обхід в смт Летичів, 

складено 101 припис. 

Проведена робота з старостами щодо заключення договорів на вивезення сміття, 

заключено 312 договорів (робота продовжується). 

Проведена робота з приватними підприємцями, щодо здійснення прибирання 

прилеглої території та дотримання правил благоустрою селища Летичів – складено 22 

приписи. 

Спільно з представниками національної поліції здійснювались вечірні рейди з метою 

перевірки дотримання правил торгівлі алкогольними напоями та профілактики 

правопорушень у вечірній час неповнолітніми та по забороні паління листя, сміття, 

попереджень - 41. 

За звітний період розглянуто 54 скарги з виходом на місце розгляду та прийнято 108 

осіб з особистих питань. 

Спільно з районним відділення Держпродспоживслужби проводились комісійні 

перевірки рибного ринку та закладів швидкого харчування, за результатом чого були вказані 

недоліки та терміни усунення. 

Прийнято участь у проекті «Школа соціальних перемовників», за результатом 

проведеної роботи на відділ було отримано 2 комплекти соціальних перемовників 

(канцелярський набір, ліхтар, сумка та відеокамера) з метою якісного виконання обов’язків. 

 

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 24 – фельдшерських 

пунктів, 3 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 для надання медичної допомоги хворим, 

які потребують гемодіалізу, використано 66,1 тис. грн. з селищного бюджету. 

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

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

профінансовано 2220,4 тис. грн. 

З метою покращення матеріально-технічного обладнання та надання медичної 

допомоги використано кошти на придбання: 

- туберкулін для проведення туберкулінодіагностики – 95 тис. грн.; 

- калоприймачів для хворого з с. Голенищево – 9,7 тис. грн.; 

- ноутбуків у кількості  6 шт. – 56,8 тис. грн.; 
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- велосипедів для медичних працівників сільської місцевості 15 шт. – 44,2 тис.грн.; 

- принтерів у кількості 14 шт. – 79,5 тис. грн.; 

- антивірусної програми у кількості 17 шт. – 18,4 тис. грн.; 

- Придбано 10 сумок для лікарів  -  25 тис. грн.; 

- мишки до ноутбуків – 2,4 тис. грн.; 

- подовжувачів – 1,2 тис. грн.; 

- укомплектування лікарських сумок та кабінетів сімейних лікарів– 89,2 тис. грн.; 

- автозапчастин до автомобілів –  49,4 тис. грн.; 

- меблів для кабінету сімейного лікаря – 10 тис. грн.; 

- зварювальні роботи – 22,8 тис. грн.; 

- Заробітна плата з нарахуваннями – 1457,8 тис. грн.; 

- комунальні послуги – 322,1 тис. грн.; 

- оформлення машини для Новокостянтинівської  АЗПСМ – 31,0 тис. грн.; 

- закупівля вогнегасників – 3,5 тис. грн.; 

- папір А4 – 25,0 тис. грн.; 

- обстеження опалювальних систем – 3,2 тис. грн.; 

- відшкодування пільгових та безкоштовних рецептів – 56,3 тис. грн.; 

- закупівля картриджів – 7,8 тис. грн.; 

- метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки – 6,0 тис. грн.; 

- кошти для виплати кредиторської заборгованість – 5,0 тис. грн. 

Проведено комплексний огляд інвалідів війни, учасників бойових дій та прирівняних 

до них осіб. 

100% охоплено диспансерним наглядом дитяче населення. 

На придбання медикаментів у 2018 році спрямовано 397,2 тис. грн., що на 3,9 тис. грн. 

більше, ніж у 2017 році. 

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

використано 595,2 тис. грн., видано 10199 рецептів на ліки. 

З 2 квітня 2018 року здійснюється національна кампанія з підписання пацієнтами 

закладів охорони здоров’я Декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги, 

незалежно від місця реєстрації чи проживання. 

5 червня 2018 року комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради заключило Договір про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною 

службою здоров’я України. 

3 1 листопада 2018 року Летичівський ЦПМСД підключено до медичної 

інформаційної системи MEDICS. 

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 розпочато реалізацію проекту з 

будівництва приміщення Новокостянтинівської АЗПСМ, придбання житла для сімейного 

лікаря, автомобіля, укомплектування АЗПСМ відповідно до табеля оснащення. 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 на будівництво Новокостянтинівської амбулаторії загальної практики 

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

(Летичівська об’єднана територіальна громада), виготовляється ПКД та детальний план 

території для будівництва АЗПСМ. 
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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. 

У діючих  закладах дошкільної освіти створено необхідні умови для розвитку дитини, 

для творчого застосування професійних знань педагогів-вихователів.  У ЗДО здійснено 

поточні ремонти  навчальних, ігрових, спальних кімнат, коридорів, підсобних приміщень, 

котелень. У достатній кількості приміщення закладів забезпечнні  меблями, твердим і 

м»яким  інвентарем, навчальними посібниками, методичною літературою, іграшками, 

навчально-розвивальним приладдям. У 2018 році  придбано різноманітного обладнання та 

впорядковано спортивно-ігрові майданчики на суму 312 тис. грн. 

За рахунок  коштів місцевого бюджету  прокладені доріжки бруківкою та здійснено 

реконструкцію  пральні, забезпечено  столами їдальню у Летичівському ясла-садку №4 

«Дзвіночок», прокладено бруківку у Летичівському  центрі розвитку дитини «Калинонька», 

облаштовано витяжки на харчоблоках у вищезгаданих закладах. Встановлено чотири  

ігрових  майданчики у Летичівському ясла-садку №2 «Веселка». В рамках проведення 

реорганізації закладу дошкільної освіти села Козачки  шляхом приєднання до Козачківської 

початкової школи І ступеня виконано ремонтні роботи  для облаштування закладу 

дошкільної освіти (ігрова, спальня, кімната гігієни) на суму 180 тис.грн. Закуплено пилососи 

у Вербецький ясла-садок «Ромашка» та Бохнівський  ясла –садок «Суничка». 

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. 

Створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Летичівської 

селищної ради. 

В рамках проведення реорганізації закладу дошкільної освіти села Козачки шляхом 

приєднання до Козачківської початкової школи І ступеня виконано ремонтні роботи для 

облаштування закладу дошкільної освіти (ігрова, спальня, кімната гігієни) на суму 180 

тис.грн. 

Станом на 20.12.2018 року всіх матеріалів для потреб Нової Української Школи 

(меблі, дидактичний матеріал, комп’ютерне обладнання та інтерактивні комплекси) завезено 

на суму 2,087 млн.грн., що становить 95% від умов заключених договором. 

14 перших класів закладів освіти, де навчаються 223 учнів громади, безкоштовно 

отримали набори  LEGO. 

Суттєво зміцнено матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти: 

– придбано цифрову лабораторію в Летичівський НВК №1 «ЗОШ І-ІІІст.-ліцей»; 

– завершено заміну всіх вікон на пластикові, здійснено капітальні ремонти фізичного 

кабінету, кабінету інформатики та кабінету НУШ у Летичівському НВК №3 «ЗОШ І-ІІІст.-

ДНЗ»; 

– у Голенищівській ЗОШ І-ІІІступенів та Новокостянтинівській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів замінено двері  у класних кімнатах на суму 142 тис.грн.; 

– модернізовано харчоблок у Вербецькій ЗОШ І-ІІ ступенів (придбано сушки для 

посуду, мойки, роздаткові столи, стелажі для зберігання  посуду); 

– у Летичівському НВК № 2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» завершено 

реконструкцію їдальні, встановлено лінію гарячого харчування на суму 91,4 тис. грн.; 

– придбано сучасні електричні м’ясорубки у Вербецьку ЗОШ І-ІІ ст., Гречинецький 

НВК та Голенищівську ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 24 тис. грн. 

Відповідно до укладених договорів з виконавцями робіт тривають ремонти в 
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Летичівському НВК №2 (утеплення фасаду, реконструкція корпусу для 1-х класів), 

Летичівському НВК №1 (реконструкція приміщення для Інклюзивно-ресурсного центру), 

Центрі творчості для дітей та юнацтва. 

В усіх навчальних закладах громади завершені поточні ремонтні роботи, використано 

358,3 тис.грн.  

Придбано 32-містний автобус, який закриває маршрут Летичівський НВК №1-ліцей–

Козачки. 

На  сьогоднішній день в розпорядженні відділу перебуває 17 транспортних одиниць 

(14 автобусів і 3-Газелі), що здійснють підвіз 521 учня із 36 населених пунктів за 22 

маршрутами до освітніх закладів громади. 

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. 

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради продовжує роботу щодо 

забезпечення якісного викладання навчальних предметів в освітніх закладах громади 

відповідно до Державного стандарту загальної і повної середньої освіти. 

За результатами Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти та за 

наслідками вступної компанії 2018 року випускники шкіл нашої громади посіли 1 місце 

серед районів області та 4 місце серед міст Хмельниччини. 

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 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 2018 року брали участь у 

засіданнях об`єднань роботодавців з питань профорієнтації районного центру зайнятості. 

 

3.8. Розвиток фізичної культури і спорту 

Протягом 2018 року проведено 30 спортивних змагань та взято участь у 40 обласних 

та Всеукраїнських заходах, використано 115 тис.грн. з селищного бюджету та 35 тис. грн. 

позабюджетних коштів. 

На території Летичівської громади діє Цільова програма розвитку фізичної культури і 

спорту на 2017-2021 роки, затверджена рішенням 19 сесії Летичівської селищної ради від 18 

листопада 2016 року №21.                
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У Летичівській громаді впроваджено систему змагань з волейболу, футболу, 

настільного тенісу, легкої атлетики, важкої атлетики. Проводяться  спортивні змагання серед 

спортсменів різновікових груп: чемпіонати, кубки, першості, турніри, матчеві зустрічі, 

юнацькі спортивні ігри, ігри серед ветеранів спорту та інші заходи. 

На Всеукраїнському рівні спортсмени неодноразово здобували призові місця з 

волейболу,  легкої та важкої атлетики. До складу збірних команд області входять 3 

спортсмени, що неодноразово ставали переможцями та призерами Всеукраїнських змагань. 

Налагоджена тісна співпраця з осередками федерацій, що функціонують на території 

громади: федерація з футболу, настільного тенісу,  товариством ФСТ «Колос». 

З метою пропаганди здорового способу життя, залучення шкільної молоді до занять 

фізичною культурою та спортом при навчальних закладах працюють на громадських засадах 

спортивні секції з футболу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, шахів та 

рукопашного бою. В даних гуртках займається 440 дітей шкільного віку. 

На території громади працює Летичівська дитячо-юнацька спортивна школа у якій 

займається 242 вихованці. У спортивній школі працює 6 відділень волейбол, футбол, 

настільний теніс, карате, важка та легка атлетика. 

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

ремонт системи опалення та реконструкцію приміщення під теплогенераторну 169,661 тис. 

грн. Завершується виконання робіт. 

Облаштовано спортивний майданчик зі штучним покриттям на базі школи в 

с.Гречинці – 89,2 тис. грн. 

Прийнято Програму оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  

об’єднаної територіальної  громади на 2016-2020 роки, затверджену рішенням 7 сесії 

Летичівської селищної ради від 21 квітня 2016 року №9. 

На оздоровлення дітей шкільного віку використано кошти  селищного бюджету – 86,4 

тис. грн., обласного бюджету – 77,3 тис. грн., державного бюджету – 194,5 тис. грн. 

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. 

 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 матеріально-технічну базу закладів культури, в т.ч. придбано музичну 

апаратуру для КУ “Летичівський будинок культури“  на суму 115,0 тис.грн, світловий 

прилад – 104,0 тис.грн. 

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

Поповнено бібліотечний фонд Летичівської публічної бібліотеки на суму 4,5 тис. грн. 

з селищного бюджету, здійснено підписку періодичних видань для бібліотек громади на 

суму 44,2 тис.грн. з селищного бюджету. 

Проведено поточний ремонт приміщень закладів культури на суму 566,7 тис. грн.: 

Летичівський  будинок культури – 199,9 тис.грн, СБК с.Козачки – 52,7 тис.грн, СК с.Рудня – 
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53,0 тис.грн, СБК с. Греченці – 153,2 тис.грн, СБК с.Горбасів – 50,2 тис.грн, СБК с.Ялинівка 

– 32,8 тис. грн, Летичівська публічна бібліотека – 24,9 тис.грн. 

Бібліотеками проведено обслуговування 8282 користувачів, з них Летичівською 

публічною бібліотекою – 1671, Летичівською бібліотекою для дітей – 1816. Бібліотеками 

проведено 118 соціокультурних заходи. 

Контингент  дитячої музичної школи становить 289 учнів. Вони регулярно 

підтверджують свою майстерність на олімпіадах та конкурсах Всеукраїнських та 

міжнародних рівнів. 

КУ “Летичівський будинок  культури” за 2018 рік проведено 72  культурно-освітніх 

заходи до державних і професійних свят, сільськими закладами культури проведено 2750 

заходи (з них 2400 молодіжні дискотеки). 

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” та ін. 

Проведено екскурсію «Кармалюковими стежками Летичівщини», урочисте запалення 

вогнів на головній ялинці Летичева, дитячий захід до Дня Святого Миколая, , концертні 

програми до пам’ятних дат та професійних свят. 

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. 

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…» 

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 
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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 № 20.  

Відповідно до штатного розпису Летичівського СЦСССДМ передбачено п’ять 

працівників. Станом на 01.01.2019 року в Летичівському центрі фактично працює 4 особи: 

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

соціальної роботи ЦСССДМ, психолог.  

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

обставинах перебувало 114 сімей, у яких виховується 267 дітей. 30 сімей, які знаходяться в 

складних життєвих обставинах та 1 особа з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування знаходяться під соціальним супроводом.  

За сприяння селищного центру у 2018 році 2 особи поставлено на облік у районний 

центр зайнятості, 8 працевлаштовано,  17 отримано допомогу в лікуванні, 49 сім’ям 

оформлено допомогу в УСЗН, 6 сімей отримали необхідні довідки, 9 дітей влаштовано в 

дитячий садок, вирішено та покращено житлово-побутові умови проживання 40 сім’ям, у 6 

сім’ях попереджено соціальне сирітство, 1 особу направлено в Центр ресоціалізації  

наркозалежної молоді для проходження лікування, 1 сім’ю влаштовано в  обласний 

соціальний центр матері і дитини, 1 особу направлено в Хмельницький обласний центр 

соціально-психологічної допомоги, 1 особу направлено до мережі недержавного сектору, 1 

дитину повернуто в сім’ю,  60 сім’ям надано гуманітарну допомогу, оздоровлено 10 дітей 

пільгових категорій. 

Під соціальним супроводженням Летичівського СЦСССДМ перебуває 3 дитячих 

будинки сімейного типу, в яких виховується 19 дітей–вихованців та 3 прийомних сім’ї, в 

яких виховується 5 прийомних дітей. Приділяється увага і дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, які проживають в опікунських сім’ях. 

На обліку центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді перебуває 22 особи з 

числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. 11 осіб даної категорії охоплено 

соціальною роботою.  

При пологовому відділенні центральної районної лікарні діє консультаційний пункт з 

питань запобігання ранньому сирітству. В рамках роботи КП було охоплено 

індивідуальними послугами 27 вагітних жінок, надано 47 індивідуальних послуг, 

спрямованих на збереження сім’ї. Проведено 12 групових заходів, якими охоплено 47 жінок. 

Під час проведення групових заходів роздавалися інформаційно - просвітницькі матеріали. 

Роздано 47 буклетів з даної тематики.                               

Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України  № 623 станом на 01.11.2017 

року здійснено перевірку цільового використання коштів у 65 сім’ях. 

Відповідно до Указу Президента України від 18.03.2015 №150 „Про додаткові заходи 

щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції”, „Плану заходів щодо 

методичної психологічної професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників 

антитерористичної операції” затвердженої КМУ від 31.03.2015 року № 359. Складено 12 

соціальних паспортів та надано 25 соціальних послуг. 

Налагоджена співпраця із кримінально-виконавчою інспекцією, де проводиться 

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

Протягом даного періоду охоплено 5 осіб, яким були надані послуги з покращення між 

особистісних відносин, адаптації та налагодженні соціальних зв’язків та ведення здорового 

способу життя.                                                                                                             
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Протягом даного періоду СЦСССДМ  було проведено 45 групових заходів серед 

учнівської молоді, якими охоплено 800 дітей віком до 18 років. Здійснено 12 профілактичних 

рейдів.  

Рішенням сесії Летичівської селищної ради від 23.12.2016 року прийнята програма 

„Подальшого вдосконалення соціальної роботи у Летичівській об’єднаній територіальній 

громаді на 2017 – 2019 роки”. У 2018 році профінансовано 50 тис. грн. 

Також селищним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено 

акції: „До Всесвітнього дня здоров’я”, „Великодній кошик”, „Готуємо дітей до школи”, „16 

днів проти насильства”. 

На сайті Летичівської селищної ради систематично розміщуються матеріали про 

проведену роботу центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: «Новорічні 

подарунки», «Контроль за виконанням батьківських обов’язків», «Інформаційно-правові 

години», «Профілактика раннього соціального сирітства», «Виїзд Мобільного 

консультаційного пункту», «Супроводження прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу», «Інформаційно-профілактична робота серед молоді», «Патронат. Відповіді 

на запитання», Семінар «Реалізація державної політики в сфері надання соціальних послуг 

сім’ям, дітям та молоді»,  «Формування відповідального батьківства»,  «Вечірній рейд», 

«Попередження насильства та булінгу», «Недопущення скоєння правопорушень», 

«Профорієнтаційна робота з випускниками», «Великодній майстер-клас», «Великодній 

кошик», «Рекомендації вагітним та щасливим», «Контроль за цільовим використанням 

коштів», «Поради батькам», «Міжнародний день сім’ї», «Пакунок малюка», «Соціально-

профілактична робота», «Допомога сім’ям», «Запобігання та протидія насильству в сім’ї», 

«Готуємо дітей до школи». 

Протягом даного періоду було виготовлено та розповсюджено буклети на тему: 

«Здоровий спосіб життя», «Вчора він подарував мені квіти…», «Грудне вигодовування», 

«Відповідальне батьківство», «Патронат над дитиною».    

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. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 1595 громадян похилого віку, 

інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), у 2018 році обслужено 1595 осіб, з них 

відділенням соціальної допомоги вдома – 846 осіб, з відділенням організації надання 

адресної, натуральної та грошової допомоги та соціальної адаптації – 749 осіб. 

Надано послуг на безоплатній основі – 102392. 

Надано платних послуг – 16518 на суму 149287 гривні. 

За кошти спеціального фонду територіального центру розроблено кошторис на 

благоустрій території – 130 тис. грн., закуплено  обладнання для доукомплектування 

перукарні – 18 тис. грн., оновлено офісну техніку – 40 тис. грн., придбано 16 велосипедів – 

63 тис. грн. 

 

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. 
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Для забезпечення виконання завдань програми протягом 2018 року основні зусилля 

були спрямовані на: 

 запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, забезпечення 

збереження життя і здоров’я людей; 

 запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

 організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності; 

 організація навчання посадових осіб в учбовому центрі ЦЗ та БЖД області з 

питань організації цивільного захисту в підконтрольних об’єктах; 

 утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням; 

 удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного 

захисту; 

 забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного 

середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж. 

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

селищного бюджету використано з початку року 500,4тис. грн. Ними ліквідовано 9 пожеж. 

Команди укомплектовано необхідним обладнанням, пожежних застраховано. Працівники 

МПК залучалися до проведення робіт по благоустрою населених пунктів, попередженню 

пожеж в громадському секторі, чергування на культових спорудах під час проведення 

релігійних свят.  

Придбано протипожежне оснащення для двох місцевих пожежних команд на суму 

51,4 тис.грн. за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури. 

Взято участь в конкурсі «Вартові безпеки». Подано матеріали для участі в проекті 

«створення ефективної системи цивільного захисту в ОТГ» Програми «U-LEAD з Європою».  

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 маслозаводу на випадок витоку 

аміаку. Надано допомоги постраждалому внаслідок негоди населенню з місцевого 

матеріального резерву у вигляді 32 листків шиферу. Поповнено запаси матеріального 

резерву на суму 5,0 тис.грн. 

У створених консультативних пунктах з питань цивільного захисту населення на базі 

старостатів громади та КГП «Злагода» обладнано інформаційні стенди. З початку року 13 

посадових осіб та 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». На заходи по рятуванню на воді використано 206,0 тис.грн. Розроблено 

Програму сприяння утриманню 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. 

З метою створення місцевої системи оповіщення придбано 12 систем гучного 

мовлення на суму 94,737 тис. грн.  

Для оперативного реагування на снігопади підписано 14 договорів на залучення 

техніки для розчистки автодоріг від снігу. 

Спільно з районним сектором ГУ ДСНС та сектором з питань надзвичайних ситуацій 

райдержадміністрації проводилися обстеження наявних захисних споруд.  

 


