
                                                         

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

                                      Р І Ш Е Н Н Я                   
 

                                                                  VІІ скликання  

                                                  Шістдесят третьої  сесії  

 

31.01.2019 р.                                     Летичів                                               № 15 

 

Звіт про роботу управління  житлово-

комунального господарства, енергозбереження, 

благоустрою та громадського порядку 

Летичівської селищної ради  за 2018 рік 

 

       Заслухавши звіт  начальника управління  житлово-комунального 

господарства, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку 

Летичівської селищної ради про виконану роботу 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 управління  житлово-комунального  господарства, 

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку Летичівської 

селищної ради про виконану роботу за 2018 рік взяти до відома (звіт 

додається).  

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг (голова комісії Остаховська Л.В.)      

 

 

 

Селищний  голова                                                Тисячний І.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Додаток  

                                                                                      до рішення 63 сесії     

                                                                                      Летичівської селищної      

                                                                                      ради від 31.01.2019 р. №15                                                                                             

 

 

Звіт  

начальника управління  житлово-комунального господарства, 

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку 

Летичівської селищної ради про виконану роботу за 2018 рік 

 

       За звітний період працівниками Управління розглянуто 670 заяв, скарг, 

звернень  громадян з  питань  благоустрою,  вуличного  освітлення, 

газопостачання, ремонту доріг та  криниць та  інші.( з  яких  75% вирішено  

позитивно) 

       Підготовлено  54 матеріали  та  проектів  рішень  на  сесію  селищної  

ради, 36 матеріалів  на  засідання  виконавчого  комітету.    

        Підготовлено  протягом  року  та  затверджено  на  сесіях  селищної  

ради 10  Програм  з  питань  ЖКГ, інфраструктури, охорони  навколишнього  

середовища,  вуличного  освітлення, містобудівної  документації,  

збереження  житлового  фонду і т.д. 

        Протягом  року  підготовлено більше  250 листів, інформацій  та  

відповідей  установам, організаціям, ОДА.      

- На благоустрій населених пунктів громади  профінансовано  3,5 млн 

грн. 

- Встановлено  45  дорожних  знаків.  

        - Продовжено мережу водогонів в смт Летичів по вул. Кармелюка (900 

тис. грн..),  вул. Пушкіна (97 тис. грн),  вул. Соборній  (68,4 тис грн), вул. 

Автопарківській (7,7 тис.грн. ),   також продовжено водогін по двох вулицях 

в с. Терлівка загальною протяжністю 750м на суму 80 тис грн. з них 50 тис 

грн. по соціальній угоді. Збудовано свердловину і водогін в с. Гречинці 

(597,7тис. грн). Проводилися  роботи по будівництву свердловин в селах 

Сахни та Майдан – Голенищівський. 

         -  На ремонт та утримання автомобільних доріг всього спрямовано 10,3 

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. 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 (21)  по  вул.. :  

- 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 1494м
2
; 

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

площею 700 м
2
; 

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

пров. Чапаєва смт Летичів на суму 1,7 млн. грн. площею 3330 м
2
; 

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

грн. площею 1430 м
2
;      

         - 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 м
2
; 

       * капітальний ремонт вул. Василя Мазура (Ревуцького) смт Летичів на 

суму 277,2 тис. грн.. площею 700 м
2
; 

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

площею 2135 м
2
; 

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



грн. площею 916 м
2
.      

         Проведено  ремонт  та  очищення 45 громадських  криниць.      

         Побудовано мережу вуличного освітлення смт.Летичів по вулицях 

Войтова, Коцюбинського, Матросова, Максимчука, Комсомольській, пров. 

Коцюбинського . с.Марківці, с.Рудня, с.Ялинівка, с. Бохни. 

         

         Виготовлено проектно – кошторисну документацію в с.Кудинка. Взято 

технічні умови для виготовлення проектно – кошторисної документації по 

селах Антонівка, Гречинці, Михунки, Івоненці, Голенищево. 

           На утримання  та  поточний  ремонт  мереж  вуличного  освітлення по  

ОТГ  використано   450тис.грн. 

          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. 

           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. 

            Виготовлено та затверджується 2 детальні плани території в смт 

Летичів та в с.Новокостянтинів (для будівництва амбулаторії). 

            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. 

            Виготовлено проектно-кошторисну документацію для ремонту  та 

оснащення протирадіаційних укритів в смт. Летичів. Взято технічні умови 

для виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву 

Новокостянтинівської амбулаторії. Проведено 2 громадських слухань щодо 

врахування  громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації. Розроблено проектно–кошторисну документацію 

по проекту«Будівництво нової лінії освітлення в центральному парку смт 

Летичів» який виграв на конкурсі місцевого розвитку у Хмельницькій 

області, у 2018 році. 

             Розраховано проектно-кошторисну документацію на поточний 

ремонт приміщень закладів культури на суму 600 тис. грн.: Летичівський  

будинок культури та БК с.Козачки с.Рудня с. Греченці с.Горбасів с.Ялинівка.  

Розраховано кошторисну документацію та проведено ремонти в 

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. 

 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 приписа. 

 Проводиться постійна перевірка розміщення плакатів та оголошень 

в невизначених для цього місцях. 

 Спільно з представниками національної поліції здійснювались 

вечірні рейди з метою перевірки дотримання правил торгівлі алкогольними 

напоями та профілактики правопорушень у вечірній час неповнолітніми.   

 Розроблені та введенні в дію «Правила благоустрою території 

Летичівської селищної ради» відповідно до нових державно – будівельних 

норм України.  

 Спільно з районним відділення Держпродспоживслужби 

проводилась комісійна перевірки рибного ринку, за результатом чого 

працівникам ринку були вказані недоліки та терміни усунення. 

 Спільно з районним відділення Держпродспоживслужби 

проводилась комісійна перевірки закладів швидкого харчування, за 

результатом чого власникам даних закладів, були вказані недоліки та терміни 

усунення. 

 Постійно проводиться робота з боржниками за вивезення та 

утилізацію ТПВ. 

 Проводились рейди   по забороні паління листя, сміття, 

попереджень – 41громадянин. 

 Прийнято участь у проекті «Школа соціальних перемовників», за 

результатом проведеної роботи, на відділ було отримано 2 комплекти 

соціальних перемовників (який у собі включає, канцелярський набір, ліхтар, 

сумку та відеокамеру) з метою якісного виконання обов’язків.  

 Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

недопущення створення несанкціонованих смітттєзвалищ та з приводу 

правил утримання домашніх тварин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


