
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят сьомої сесії 
 

23.04.2019 р.                                      Летичів                                           № ___ 
 

 

Про затвердження Плану реалізації Стратегії  

розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2020 роки 

 

        Керуючись  пунктом  22  частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію про 

результати підготовки плану реалізації Стратегії селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити План реалізації Стратегії розвитку Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки (додається).  

2. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання Плану реалізації 

Стратегії  розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 

2019-2020 роки. 
3.  Начальникам структурних підрозділів  селищної ради  при розробленні 

цільових галузевих програм, керуватися заходами, проектами, що передбачені 
даним Планом реалізації. 

4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників 

селищного голови згідно розподілу обов'язків. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

  

 

Селищний голова                                                    І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 



Додаток 

до рішення 67 сесії Летичівської 

селищної ради № __ від 

23.04.2019 р. 

 

ПЛАН  РЕАЛІЗАЦІЇ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2019-2020 РОКИ 
 

План реалізації Стратегії  розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2020 роки (далі – Стратегії) приймається 

окремим нормативним документом. В його основу покладено проектні ідеї, 

завдання та заходи, відібрані та доопрацьовані на основі пропозицій, що 

надійшли від галузевих структурних підрозділів Летичівської селищної ради, 

членів Робочої групи, депутатів селищної ради, старост, представників 

колективів установ, організацій, жителів громади, які будуть виконуватись, 

реалізовуватись у 2019-2020 роках, які визначено другим етапом реалізації 

Стратегії. 

Для забезпечення належного виконання другого етапу реалізації Стратегії, 

відібрано наступні проекти у розрізі Стратегічних напрямів, Операційних цілей 

та завдань Стратегії. 
 

Проекти Плану реалізації Стратегії розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2020 роки 

Стратегічний напрямок 1. Економічний розвиток території 

Операційна ціль 1.1.2.    Формування  сприятливого  середовища  
для залучення інвестицій 

Завдання 1.1.2.1. Забезпечення підготовки території громади, об’єктів 
інфраструктури  для залучення вітчизняних та іноземних  інвестицій 

№ 
з/п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019 рік всього Джерело 
фін-ня 

1 Розробка та затвердження 
містобудівної документації 
смт Летичів 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

200 Згідно 
галузевої 
Програми 

Кошти 
бюджету 

2 Розробка проектів землеустрою 
для створення громадських 
пасовищ 

Вся 
громада 

Земельний 
відділ 

2019-
2020 

144 Згідно 
галузевої 
Програми 

Кошти  
бюджету, 

кошти 
інвестора 

3 Розробка проектів землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж 
населених пунктів 

Вся 
громада 

Земельний 
відділ 

2019-
2020 

192 Згідно 
галузевої 
Програми 

Кошти 
бюджету 

4 Проведення нормативної 
грошової оцінки земель 
населених пунктів  

Вся 
громада 

Земельний 
відділ 

2019-
2020 

135 Згідно 
галузевої 
Програми 

Кошти 
бюджету 

Всього    671   



Операційна ціль 1.2.3. Розвиток світоглядного, зеленого 
та  спортивного   туризму 

Завдання  1.2.3.3. Збереження  та популяризація культурної спадщини краю,  
підтримка фольклору, відродження художніх промислів 

№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерело 
фін-ня 

5 Реконструкція будівлі під музей 
Устима Кармелюка по 
вул.Чорновола, 3 в смт. Летичів, 
Хмельницької обл. 

Вся 
громада 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національнос
тей та релігій 

2019-
2020 

1914,1 1997,4 Кошти  
бюджету, 

ДФРР 

6 Капітальний  ремонт приміщення 
комунальної установи 
«Летичівський будинок культури» 
Летичівської селищної ради по 
вул. Савіцького Юрія, 31 в 
смт.Летичів, Хмельницької 
області 

Вся 
громада 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національнос
тей та релігій 

2019-
2020 

1484,1 1500 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

7 Ремонтні роботи в приміщенні 
комунальної установи 
«Летичівський будинок культури» 
(в приміщеннях роздягальні, 
хорового класу, сцени, залів) 

Вся 
громада 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національнос
тей та релігій 

2019-
2020 

700 700 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

8 Облаштування 3Д салону в 
приміщенні комунальної установи 
«Летичівський будинок культури» 

Вся 
громада 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національнос
тей та релігій 

2019-
2020 

180 180 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

9 Придбання комплекту вбрання 
сцени  КУ «Летичівський будинок 
культури» 

Вся 
громада 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національнос
тей та релігій 

2019-
2020 

110 110 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

10 Капітальний ремонт системи 
опалення будинку по наданню 
побутових послуг по вул. 
Присяжнюка Руслана, 54/1 в 
с.Голенищеве Летичівського 
району Хмельницької області 

Жителі 
сГолени

щеве 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національн
остей та 
релігій 

2020 257,4 257,4 Кошти  
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

 

11 Капітальний ремонт приміщення 
Летичівської дитячої музичної 
школи Летичівської селищної 
ради   

Вся 
громада 

Відділ 
культури, 
туризму, 

національнос-
тей та релігій 

2020 789,6 789,6 Кошти  
бюджету, 
позабюдж

етні 
кошти 

Всього     5435,2   

Стратегічний напрямок 2.  
Розвиток інфраструктури та сфери комунальних послуг  

Стратегічна ціль 2.1. Поліпшення об’єктів  інфраструктури для підвищення 
стандартів  життя  населення  

Операційна ціль 2.1.1.  Доступність   та  якість  транспортного сполучення, 
належне водозабезпечення  та   водовідведення  

Завдання 2.1.1.1. Покращення інфраструктури доріг, доступність  пасажирських  
перевезень 

№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис.грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерело 
фін-ня 

12 Капітальний ремонт вул. Свободи 
(м-н Кристал до  вул.Войтова) в 
смт Летичів Хмельницької 
області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

750 750 Кошти 
бюджету 

13 Капітальний ремонт частини  
дороги по вул. Героїв  Крут (від  

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

2019-
2020 

1200,0 1200,0 Кошти 
бюджету 



вул. Чорновола  до вул. 
Кармелюка) в  смт.Летичів, 
Летичівського  району, 
Хмельницької  області 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

14 Капітальний ремонт вул. 
Подільська смт.Летичів 
Хмельницької  області (частина) 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

472,1 472,1 Кошти 
бюджету 

15 Капітальний ремонт 
вул.Коцюбинського смт.Летичів 
Хмельницької  області  
(частина) 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

1050,5 1050,5 Кошти 
бюджету 

16 Капітальний ремонт вул. Шірпала 
Леоніда в смт Летичів 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

360 360 Кошти 
бюджету 

17 Капітальний  ремонт дороги  по 
вул. Княгині Ольги  в  смт Летичів 
Летичівського  району, 
Хмельницької  області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

1091,8 1091,8 Кошти 
бюджету 

18 Капітальний ремонт дороги по 
вул. Толстого в  смт.Летичів, 
Летичівського  району, 
Хмельницької  області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

1100 1100 Кошти 
бюджету 

19 Капітальний ремонт вул. 
О.Кобилянської в смт Летичів 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громад.порядку 

2019-
2020 

1755 1755 Кошти 
бюджету 

20 Капітальний ремонт вул. 
І.Віхтюка в с.Юрченки 
Летичівського району  
Хмельницької області 

Село 
Юрченки 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громад.порядку 

2019-
2020 

1500 1500 Кошти 
бюджету 

21 Капітальний ремонт частини 
дороги по вул. Маринюка (від 
буд. №4 до буд. №18)  в смт 
Летичів, Летичівського району, 
Хмельницької  області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

960 960 Кошти 
бюджету 

22 Капітальний ремонт тротуару по 
вул. Героїв Крут в смт Летичів 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

52,5 52,5 Кошти 
бюджету 

23 Капітальний ремонт частини 
дороги по вул.Зубкова Івана (від 
буд.№47 до пров.Жукова)  в смт 
Летичів, Летичівського  району, 
Хмельницької  області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

350 350 Кошти 
бюджету 

24 
Капітальний ремонт вул. Мазура 
Василя в смт.Летичів 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського  

порядку 

2019-
2020 

350 350 Кошти 
бюджету 

25 Капітальний ремонт вул.Вишнева 
с. Голенищеве Летичівського 
району, Хмельницької області 

село 
Голени
щеве 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

300 300 Кошти 
бюджету 

26 Капітальний ремонт тротуару по 
вул. Кармалюка до ДНЗ №3 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

300 300 Кошти 
бюджету 



27 Капітальний ремонт вул.Вишнева  
в с.Грушківці Летичівського 
району Хмельницької області 

Село 
Грушківці 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету 

28 Капітальний ремонт дороги по 
вул. Урожайна в с.Гречинці 
Летичівського  району, 
Хмельницької  області 

Село 
Гречинці 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету 

29 Капітальний ремонт  частини  
дороги по вул.Лікарська (від 
автодороги М12 Стрий – 
Тернопіль – Кропивницький – 
Знам’янка до вул. Соборна) в смт 
Летичів, Летичівського району, 
Хмельницької  області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

1400 1400 Кошти 
бюджету 

30 Капітальний ремонт вул. 
Р.Шухевича в смт Летичів 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

900 900 Кошти 
бюджету 

31 Капітальний ремонт  вул. 
Автопарківська від магазину 
Любава до автопарку в смт 
Летичів 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

810 810 Кошти 
бюджету 

32 Капітальний ремонт вул. Максима 
Кривоноса від ПК 3+80 до вул. 
Свободи в смт Летичів 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 

благоустрою та 
громадського 

порядку 

2019-
2020 

650 650 Кошти 
бюджету 

33 Придбання автобусів для 
забезпечення потреб жителів 
громади в пасажирських 
перевезеннях 

Вся 
громада 

Управління 
ЖКГ, енерго-
збереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 

2019-
2020 

1500 1500 

Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

Всього     17351,9   

Завдання 2.1.1.1. Забезпечення всіх жителів громади якісною питною водою та для 

господарських потреб 

№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерело 
фін-ня 

34 Будівництво  мережі 
водопостачання по вул. 
Центральній  с.Гречинці,  
Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Гречинці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 650 Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

35 Будівництво свердловини для 
господарсько-питного 
водопостачання в с.Іванинці 
Летичівського району 
Хмельницької області 

село 
Іванинці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

36 36 Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

36 Будівництво  мережі 
водопостачання в с.Сахни, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Сахни 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

50 398 Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

37 Нове будівництво  «Сільський  
водопровід по  вул. Лугова, 
вул.Вишнева в с.Козачки,  
Летичівського  району, 
Хмельницької  області» 

село 
Козачки 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

300 300 Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

38 Влаштування водозабору 
підземних вод з розвідувально-
експлуатаційної свердловини для 

село 
Білецьке 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 

2019-
2020 

1200 1234 Кошти 
бюджету,
позабюд



господарсько-питних потреб 
населення с.Білецьке 
Летичівського району 
Хмельницької області 

та громадсь-
кого порядку 

жетні 
кошти 

39 Будівництво розвідувально-
експлуатаційної свердловини для 
забезпечення господарсько-
питного водопостачання в 
с.Суслівці, Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Суслівці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

845,1 880 Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

40 Реконструкція мережі 
водопостачання вул. Гончарна смт 
Летичів  Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

220 220 Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

41 Будівництво розвідувально-
експлуатаційної свердловини для 
забезпечення господарсько-
питного водопостачання в 
с.Варенка, Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Варенка 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

70 70 Кошти 
бюджету, 
позабюдж
етні кошти 

42 Будівництво свердловини для 
господарсько-питного 
водопостачання в с.Вербка 
Летичівського району 
Хмельницької області 

село 

Вербка 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

35 35 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

43 Реконструкція мережі 
водопостачання по вул. Небесної 
Сотні в смт Летичів Хмельницької 
області   

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

400 400 Кошти 
бюджету, 
позабюдж
етні кошти 

44 Будівництво  свердловини для 
забезпечення господарсько-
питного водопостачання 
вул.Вовковинецька смт.Летичів, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

35 35 Кошти 
бюджету, 
позабюдж
етні кошти 

45 Реконструкція мережі 
водопостачання до будинку по 
вул. Свободи, 31/1 в смт Летичів 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

123,2 133,7 Кошти 
бюджету, 
позабюдж
етні кошти 

46 Будівництво розвідувально-
експлуатаційної свердловини та 
мережі водопостачання для 
забезпечення господарсько-
питного водопостачання по  вул. 
Ценральній в с.Суслівці, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Суслівці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

1400 1400 Кошти 
бюджету, 
позабюдж
етні кошти 

47 Нове будівництво «Сільський  
водопровід по  вул. Урожайна, 
вул.Садова, вул. Молодіжна, вул. 
Центральна в с.Гречинці  
Летичівського  району, 
Хмельницької  області» 

село 
Гречинці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

220 220 Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

Всього    5184,3   

Завдання  2.1.1.1. Безпечне водовідведення 
№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерел
о фін-ня 

48 Реконструкція очисних споруд 
смт Летичів  Хмельницької 
області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 

2019-
2020 

5555,5 7423,5 Кошти 
бюджету, 

ДФРР 



та громадсь-
кого порядку 

49 Будівництво каналізаційного 
колектора по вул. Кармалюка в 
смт Летичів Хмельницької 
області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

1493,2 1527,4 Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

50 Реконструкція каналізаційно-
напірної станції та напірного 
колектора з під’єднанням 
житлового масиву в смт Летичів 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

555 2712,5 Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

51 Будівництво  септика 
багатоквартирного  будинку  по  
вул.  Автопарківська смт.Летичі 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

120 120 Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

52 Будівництво напірного 
каналізаційного колектора по вул. 
Ю.Савіцького в смт. Летичів 
Хмельницької області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

2049,2 2049,2 Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

53 Будівництво самоплинного 
каналізаційного колектора по вул. 
Мазура Василя, Героїв Крут в 
смт. Летичів Хмельницької 
області 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

456,5 456,5 Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

Всього    10229,4   

Операційна ціль 2.1.2.   Благоустрій населених пунктів 
Завдання 2.1.2.1. Впорядкування системи збору та утилізації побутових відходів 

№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерело 
фін-ня 

54 Придбання контейнерів для 
сміття. 

Вся 
громада 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

500 500 Кошти 
бюджету,
позабюд

жетні 
кошти 

55 Розроблення  Схеми  санітарної  
очистки  населених  пунктів ОТГ 

Вся 
громада 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

60 60 Кошти 
бюджету 

Всього    560   

Завдання 2.1.2.2. Озеленення територій, встановлення вуличного  освітлення та  
облаштування місць  відпочинку  громадян 

№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерело 
фін-ня 

56 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення по вул. 
Жовтневій в с. Ялинівка 
Летичівського району 
Хмельницької області 

село 
Ялинівка 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

262,7 262,7 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

57 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в селі Лісо-Березівка 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

село Лісо-
Березівка 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

58 Нове будівництво лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення села Чапля 
Летичівського району 

село 
Чапля 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

448,3 448,3 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 



Хмельницької області  

59 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення по вул. 
Гончара в смт Летичеві, 
Хмельницької області   

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

254 254 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

60 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вулиці Центральна 
в селі Гречинці, Летичівського 
району, Хмельницької області 

село 
Гречинці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

61 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вулицях 
Центральна, Пасічна, 
Новошосейна, Ярова, Польова в 
селі Іванинці, Летичівського 
району, Хмельницької області 

село 
Іванинці 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

62 Будівництво лінії електропередач 
для вуличного освітлення по вул. 
Горбатюка в смт Летичеві, 
Хмельницької області  

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

63 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в селі Михунки, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Михунки 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

64 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в селі Білецьке, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Білецьке 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

65 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в селі Терлівка, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Терлівка 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

66 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в селі Сахни, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Сахни 

Управління 
ЖКГ,енерго-
збереження, 
благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

67 Реконструкція лінії 
8електропередач для вуличного 
освітлення в селі Снітівка, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Снітівка 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

68 Будівництво лінії електропередач 
по вулицях Набережна, Зарічна, 
Жовтнева, Польова в селі 
Кудинка, Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Кудинка 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

69 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вулицях Лісова, 
Козацька, Польова в селі 
Антонівка, Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Антонівка 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

110 110 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

70 Будівництво нової лінії 
освітлення в центральному парку 
смт Летичів 

смт 
Летичів 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019 300 300 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 



71 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення по вулицях 
Першотравнева, Вінницька в селі 
Голенищеве, Летичівського 
району, Хмельницької області 

село 
Голенище

ве 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

72 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в селі Розсохувата, 
Летичівського району, 
Хмельницької області 

село 
Розсохува

та 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

73 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в селі Майдан-
Вербецький, Летичівського 
району, Хмельницької області 

село 
Майдан-
Вербецьк

ий 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

74 Реконструкція лінії 
електропередач для вуличного 
освітлення в селі Грушківці, 
Летичівського району, 
Хмельницької області  

село 
Грушківці 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

250 250 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

Всього     4875   
Операційна ціль 2.2.2.   Політика енергетичної незалежності та економії ресурсів 
Завдання  2.2.2.1. Впровадження перспективних заходів для забезпечення економії 

енергетичних та фінансових ресурсів 
№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерело 
фін-ня 

75 Встановлення альтернативних 
джерел освітлення (ліхтар на 
сонячних батареях) по населених 
пунктах Летичівської ОТГ  в 
кількості 50 штук 

населені 
пункти 

Летичівсь
кої ОТГ 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

850 850 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

76 Заміна ліхтарів вуличного 
освітлення на світлодіодні 
світильники 

населені 
пункти 

Летичівсь
кої ОТГ 

Управління 
ЖКГ,енергоз
береження,  

благоустрою 
та громадсь-
кого порядку 

2019-
2020 

200 200 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

Всього     1050   

Стратегічний напрямок 3. Розвиток людського ресурсу громади 

Операційна ціль 3.1.1.  Надання якісних освітніх послуг  
Завдання  3.1.1.1. Створення системи підвищення ефективності надання освітніх 

послуг, розвитку дошкільної та   позашкільної освіти 
№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерело 
фін-ня 

77 Реконструкція Летичівського 
навчально-виховного комплексу 
№2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-гімназія» 

Учні, 
працівники 

НВК №1 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

2019 5096,3 11518,5 Кошти 
бюджету, 

ДФРР 

78 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 

Діти, 
працівники 

ДНЗ №1 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

2019-
2020 

2296,2 2296,2 Кошти 
бюджету 

79 Реконструкція корпусів №2 і №3 
Летичівського навчально-
виховного комплексу №1 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

Учні, 
працівники 

НВК №1 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

2019-
2020 

12901,8 12901,8 Кошти 
бюджету, 

ДФРР 



ступенів-ліцей» Летичівської 
селищної ради м. Летичів пров. 
Шкільний, 5 Хмельницької 
області 

80 Заміна теплотраси в 
Летичівському НВК №3 ЗОШ І-ІІІ 
ст. 

Учні, 
працівники 
ЗОШ №3 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

2019-
2020 

330 330 Кошти 
бюджету 

81 Реконструкція  Голенищівської 
Загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів (заміна даху) по вул. 
Присяжнюка Руслана, 63, с. 
Голенищеве  Летичівського 
району Хмельницької області 

Учні, 
працівники 

Голени-
щівської 
ЗОШ №3 

Відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

2019-
2020 

54,7 1979,7 Кошти 
бюджету 

Всього    20679   

Операційна ціль 3.2.1.  Ефективне медичне обслуговування та збільшення періоду 
активного способу життя громадян 

Завдання 3.2.1.1. Повноцінна медична допомога, збереження і покращення здоров'я 
населення 

№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерело 
фін-ня 

82 Будівництво 
Новокостянтинівської амбулаторії 
загальної практики сімейної 
медицини по вул.Центральній в 
с.Новокостянтинів Летичівського 
району (Летичівська об’єднана 
територіальна громада) 

село 
Новокостян

тинів 

ЦПМСД 2019 2424,6 5385,2 Кошти 
бюджету 

83 
Поточний ремонт ФП с.Юрченки 

село 
Юрченк

и 

ЦПМСД 2019-
2020 

50,0 50,0 Кошти 
бюджету 

84 Поточний ремонт ФП с.Вербка 
село 

Вербка 

ЦПМСД 2019-
2020 

70,0 70,0 Кошти 
бюджету 

85 Закупівля медичного 
обладнання(гематологічний 
аналізатор, біохімічний 
аналізатор, крісло гінекологічне, 
спірометр, дефібрилятор, холтер) 

Вся 
громада 

ЦПМСД 2019-
2020 

1334,4 1334,4 Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

86 Забезпечення хворих 
гемодіалізом 

Вся 
громада 

ЦПМСД 2019-
2020 

150 150 Кошти 
бюджету 

Всього     4029   

Завдання 3.2.1.2.  Промоція здорового способу життя та якісного відпочинку 
№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерело 
фін-ня 

87 Капітальний ремонт душових 
кімнат Летичівської ДЮСШ по 
вул. І.Франка, 37/1, смт Летичів, 
Летичівського району 
Хмельницької області 

Вся 
громада 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2019-
2020 

150 150 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

88 Реконструкція стадіону «Колос» з 
будівництвом спортивного 
комплексу по вул. І.Франка, 37/1 в 
смт. Летичів Хмельницької 
області 

Вся 
громада 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2019-
2020 

11184,5 22369 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

89 Будівництво майданчика із 
штучним покриттям Летичівського 
НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-
ліцей» 

смт 
Летичів 

Відділ 
освіти, 

молоді та 
спорту 

2019-
2020 

750 1500 Кошти 
бюджету, 
позабюд 

жетні 
кошти 

90 Капітальний ремонт басейну в 
Летичівському НВК №3 

Вся 
громада 

Відділ 
освіти, 

2019-
2020 

4937,6 9875,2 Кошти 
бюджету, 



«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» по вул. 
Горбатюка,1 в смт. Летичів 
Хмельницької області 

молоді та 
спорту 

позабюд 
жетні 
кошти 

Всього    17022,1   

Операційна ціль 3.2.2 Належний соціальний захист громадян та сімей,  
що потребують державної підтримки 

Завдання  3.2.2.2. Удосконалення та розширення існуючих форм соціального 
обслуговування населення 

№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерел
о фін-ня 

1 Придбання тренажерів в 
Летичівський територіальний 
центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  

Вся 
громада 

Тер центр 
соціального 
обслуговува

ння 

2019-
2020 

102,2 102,2 Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

2 
Поточний ремонт кімнати для 
облаштування майстерні з 
ремонту взуття 

Вся 
громада 

Тер центр 
соціального 
обслуговува

ння 

2019-
2020 

50 50 Кошти 
бюджету, 
позабюд

жетні 
кошти 

Всього    152,2   

Операційна ціль 3.2.3. Безпека  проживання  та  захист  громадян 
Завдання  3.2.3.2. Цивільний захист населення 

№
з/
п 

Назва проекту  Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконан

ня 

Фінансування, тис. грн.   

2019-
2020 рр. 

всього Джерел
о фін-ня 

1 Проведення поточних ремонтів 
10 захисних споруд цивільного 
захисту населення, які 
перебувають у комунальній 
власності громади 

Вся 
громада 

Керівники 
установ 
освіти та 
культури, 
власників 

споруд 

2019-
2020 

250 500 Кошти 
бюджету, 
позабюдж
етні кошти 

2 Обладнання в смт.Летичів  місця 
організованого, безпечного 
відпочинку населення на воді 

смт 
Летичів 

Виконком 
селищної 

ради 

2020 1000 1000 Кошти 
бюджету, 
позабюдж
етні кошти 

Всього    1250   

Всього за напрямками    88489,1   

 

 

Для впровадження даних проектів Стратегії Планом реалізації 

передбачено шляхи та джерела фінансового забезпечення: 

 Розроблення, коригування діючих галузевих цільових програм з 

деталізацією шляхів  виконання конкретних завдань та заходів Стратегії та 

необхідними  обсягами і  джерелами їх фінансування. 

 Участь в державних та регіональних Програмах з відповідними 

галузевими напрямами та сферами діяльності. 

 Залучення на фінансування проектів та заходів Стратегії коштів 

субвенції об’єднаним територіальним громадам  на розвиток інфраструктури 

ОТГ. 

 Залучення на фінансування проектів та заходів Стратегії коштів 

Державного фонду регіонального розвитку. 



 Залучення на фінансування проектів та заходів Стратегії  коштів 

програм, фондів та  проектів  міжнародної технічної допомоги. 

 Залучення на фінансування проектів та заходів Стратегії коштів 

благочинних фондів та організацій, суб‘єктів  місцевого розвитку різних 

організаційно-правових форм. 

 Залучення на фінансування проектів та заходів Стратегії  

співфінансування від мешканців громади, де це передбачено умовами проекту 

та на добровільних умовах. 

 

Крім того, для забезпечення більш досконалого виконання завдань 

Стратегії,  розроблено  ряд  заходів, що деталізують діяльність  відповідальних 

виконавців по напрямках Стратегії з метою досягнення поставлених 

операційних цілей та завдань. 
 

Завдання та заходи Плану реалізації Стратегії  розвитку Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки 

Стратегічний напрямок 1. Економічний розвиток території  

Стратегічна ціль 1.1.  Підвищення конкурентоздатності території громади 

Операційна ціль 1.1.1. Використання наявного ресурсного потенціалу території 

 для економічного розвитку 

Завдання 1.1.1.1. Раціональне використання земельних ресурсів для фінансової  
стабільності громади  

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 

1.1.1.1.1. Виготовлення  право-встановлюваних 
документів  на користування земельними 
ділянками   комунальними  установами  (з метою 
упорядкування землеволодінь, впровадження 
проектів із залученням позабюджетних коштів) 
1.1.1.1.2. Прийняття, в рамках чинного 
законодавства, нормативно-правового акту, яким 
закріпити особливості зміни договірних відносин 
між селищною радою та орендарями у разі зміни 
зовнішніх факторів (нормативної грошової 
оцінки, містобудівної документації, законодавчих 
вимог до розмірів орендної плати, встановлення 
обмежень та обтяжень використання земельних 
ділянок та іншого комунального майна) 
1.1.1.1.3. Здійснювати нормативно-правові дії з 
погодження та передачі земель державної 
власності до комунальної власності громади для 
створення громадських пасовищ та задоволення 
інших суспільних потреб  
1.1.1.1.4. Провести організаційну роботу щодо 
укладання договорів оренди земельних ділянок, 
які використовуються без правових підстав 
1.1.1.1.5. Забезпечення оперативного 
інформування відповідних органів для вжиття 
заходів у разі виявлення фактів самовільного 
зайняття земель чи використання земельних 
ділянок з порушенням законодавства. 
1.1.1.1.6. Здійснення повного комплексу заходів 
щодо передачі земель сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну 
власність об’єднаної територіальної громади 
1.1.1.1.7. Ініціювання припинення в 

Вся територія 
громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

 
Вся територія 
громади 

 
 
 
Вся територія 
громади 

 
 
 

Вся територія 

Керівники установ, 
земельний відділ 
 
 
 
Земельний відділ, 
юридичний сектор 
 
 
 
 
 
 
 
Земельний відділ 
 
 
 
 
Земельний відділ 
 
 
Земельний відділ 
 
 
 
 
Земельний відділ 
 
 
 
Земельний відділ, 

2019-2020 рр. 

 
 
 
 

2019 р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 

 
 
2019-2020 рр. 



установленому законодавством порядку 
користування земельними ділянками особами та 
суб’єктами господарювання, які систематично не 
сплачують земельний податок або орендну 
плату за землю 

громади 

 
юридичний сектор 
 

 

Завдання  1.1.1.2. Ефективний менеджмент  комунальним майном  для зміцнення 
фінансового  потенціалу  громади  

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 

1.1.1.2.1. Проведення інвентаризації наявного 
комунального майна та налагодження системи: 
комунальне майно працює на наповнення  
бюджету   
1.1.1.2.2. Створення електронного реєстру 
комунального майна, оприлюднюючи його  
статус, умови відчуження, надання в оренду, 
користування; забезпечення періодичного 
оновлення реєстру 
1.1.1.2.3. Здійснення  постійного моніторингу 
раціонального використання кожного об’єкту 
комунального майна 
1.1.1.2.4. Переглянути договори оренди майна 
та провести коригування при наявності  в них 
ознак втрат  для бюджету селищної ради 
1.1.1.2.5. Виробити механізм вчасного 
виявлення об’єктів відумерлої спадщини, 
безгосподарного майна  та взяття їх на облік  
1.1.1.2.6. Розробити системну методику щодо  
наповнення бюджету селищної ради за рахунок 
відчуження майна, яке неможливо ефективно 
використовувати: знаходиться в  аварійному, 
ветхому  стані, потребує значних затрат для 
відновлення, відсутня потреба у використанні 
тощо 
1.1.1.2.7. Здійснювати постійний контроль за 
сплатою коштів  пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту  

 Вся територія 
громади 
 
 
 
Вся територія 
громади 
 
 
 
Вся територія 
громади 
 
Вся територія 
громади 
 
Вся територія 
громади 
 
Вся територія 
громади 
 
 
 
 
 
Вся територія 
громади 
 

Відділ 
комунального 
майна 
 
Відділ 
комунального 
майна 
 
 
Відділ 
комунального 
майна 
Відділ 
комунального 
майна 
Відділ 
комунального 
майна 
Відділ 
комунального 
майна 
 
 
 
 
Відділ фінансів 

2019-2020 рр. 

 
 
 

 
2019-2020 рр. 

 
 
 
2019-2020 рр. 

 
 
2019-2020 рр. 

 
 
2019-2020 рр. 

 
 
2019-2020 рр. 

 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 

 

Завдання  1.1.1.3. Повноцінне  використання наявних природних ресурсів, сировини 
(земельних, водних, лісових, корисних копалин, відходів сільського господарства)  

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 

1.1.1.3.1. Підготовка інформаційно-аналітичних 
матеріалів щодо наявних місцевих корисних 
копалин та популяризація їх  з метою залучення 
інвесторів для розробки цих  родовищ  
1.1.1.3.2. Вивчення можливості налагодження 
перероблення на біопаливо відходів 
деревообробки та продукції сільського 
господарства, підготовка проектної пропозиції 
для залучення інвестиційних коштів  
1.1.1.3.3. Налагодження системи обліку наявних 
природних ресурсів  по напрямах (земельні, 
водні, лісові, корисні копалини,  рекреаційні і 
т.д.), відходів сировини, матеріалів та підготовки 
інвестиційних проектів і пропозицій для їх 
використання на користь зміцнення фінансового 
потенціалу громади 

 Вся територія 
громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій, 
земельний відділ 
 
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
 
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 

2019-2020 рр. 

 
 
 
 
2019-2020 рр. 

 
 
 
2019-2020 рр. 

 

Операційна ціль 1.1.2.  Формування  сприятливого  
середовища для залучення інвестицій 

Завдання1.1.2.1. Забезпечення підготовки території громади, об’єктів інфраструктури для 
залучення вітчизняних та іноземних  інвестицій  

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 



1.1.2.1.1. Обґрунтування розподілу земель за 
цільовим призначенням шляхом розроблення 
генеральних планів, планів зонування населених 
пунктів громади та плану об’єднаної 
територіальної  громади 

1.1.2.1.2. Організація участі в навчальних 
семінарах, конференціях, круглих столах з 
питань інвестиційної діяльності представників 
громади та суб’єктів підприємницької діяльності  

1.1.2.1.3. Виявлення та сприяння залученню 
нових компаній-інвесторів (як вітчизняних, так і 
зарубіжних) на територію громади 

1.1.2.1.4. Здійснення організаційних заходів 
щодо створення індустріального парку  

Вся територія 
громади 
 

 
 
 
Вся територія 
громади 
 
 
 
Вся територія 
громади 
 

 
Вся територія 
громади 
 

Управління ЖКГ, 
енергозбереження, 
благоустрою та 
громадського 
порядку 
 

Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій, 
земельний відділ 
Управління 
ЖКГ,енергозбереже
ння, благоустрою та 
громадського 
порядку, земельний 
відділ 

2019-2020 рр. 

 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 

Завдання 1.1.2.2. Популяризація інформації про громаду та її інвестиційні потреби 
Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 

виконання 

1.1.2.2.1. Створення та періодичне оновлення на 
сайті громади інформаційної сторінки для 
інвесторів, зокрема щодо бази  вільних 
земельних ділянок, об’єктів комунального майна, 
промислових майданчиків, незавершеного 
будівництва  
1.1.2.2.2. Розвиток партнерства з іншими 
регіонами України, іншими країнами, співпраця з 
Програмою розвитку ООН, міжнародними 
проектами,  програмами, фондами 
1.1.2.2.3. Рекламування культурних, 
туристичних, історичних,  рекреаційних об’єктів  
громади, а також продукції місцевих виробників 
на різних заходах: фестивалях, форумах, 
виставках і т.д. 
1.1.2.2.4. Розробка та популяризація 
презентаційних матеріалів про громаду 
(буклети, слайд-шоу, веб-сторінки, соціальні 
мережі) для промоції території як комфортного 
місця для ведення бізнесу та інвестування 
1.1.2.2.5. Проводити презентації та конкурси 
серед жителів громади на кращі інвестпроекти 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 

Вся територія 
громади 

Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
 
 
 
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
Відділи економіки, 
торгівлі та 
інвестицій, 
культури, туризму 
та 
національностей  
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
 
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 

2019-2020 рр. 

 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 

 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 

 
 
 
2019-2020 рр. 

 

Завдання  1.1.2.3. Вдосконалення процедур та методів залучення інвестицій 
Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 

виконання 

1.1.2.3.1. Системна підготовка інвестиційних  
проектів, пропозицій та  поширення їх через  
спеціалізовані  організації та заходи (сайти, 
виготовлення буклетів, участь в Міжнародних 
інвестиційних Форумах, різних виставках та 
презентаціях тощо) 
1.1.2.3.2. Розробка та прийняття нормативно-
правових актів з питань сприяння інвестиційній 
діяльності, зокрема:  вирішення земельно-
правових питань при наданні в оренду, забудові; 
умови надання в оренду, відчуження 
комунального майна 
1.1.2.3.3. Вдосконалення процедур та методів 
надання адміністративних послуг через  ЦНАП  

Вся територія 
громади 

 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
 
 
Заступники 
відповідно до 
розподілу 
обов’язків 
 
 

Керуюча справами, 
сектор з питань 
державної 
реєстрації 

2019-2020 рр. 

 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 

 
 
 
 
2019-2020 рр. 

 



Стратегічна ціль 1.2. Розвиток  малого та середнього бізнесу,  ріст доходів 
домогосподарств населення 

Операційна ціль 1.2.1. Ефективна діяльність  особистих  селянських господарств 

Завдання 1.2.1.1. Створення сприятливих  умов для розвитку особистих   селянських 
господарств 

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 

1.2.1.1.1. Використання механізмів підтримки 
розвитку індивідуальних домогосподарств, 
зокрема,  відшкодування вартості доїльних 
апаратів для громадян, що утримують три і 
більше голів продуктивної ВРХ, іншого 
обладнання, забезпечення насінням/ 
саджанцями тощо 
1.2.1.1.2. Ініціювання створенню  міні ферм в 
особистих селянських господарствах (молочно-
товарних по виробництву свинини, м’яса птиці та 
ВРХ) і формування  кластеру з вирощення та 
переробки   місцевої сільськогосподарської 
продукції  
1.2.1.1.3. Відбір та співпраця з активними 
жителями сіл  щодо  забезпечення їх участі  в 
інформаційно-навчальних заходах  з питань 
впровадження сучасних технологій обробітку 
землі та ведення сільськогосподарського 
виробництва, попиту та пропозиції на ринку 
продуктів харчування, вирощування яких не 
пов’язане зі складними технологіями та 
дозволятиме домогосподарствам отримувати 
вищі прибутки у порівнянні з вирощуванням 
традиційної рослинницької продукції 
1.2.1.1.4. Збір системної інформації щодо 
потенційних можливостей домогосподарств у 
вирощенні сільськогосподарської продукції, 
потреб  їх у насінні, саджанцях, проявах  
зацікавленості в створенні кооперативів та 
кластерів переробки місцевої продукції 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 

 
Вся територія 
громади 

 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 

Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
 
 
 
 
Старости, відділ 
економіки, торгівлі 
та інвестицій 
 
 
Старости,  відділ 
економіки, торгівлі 
та інвестицій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старости,  відділ 
економіки, торгівлі 
та інвестицій 
 

2019-2020 рр. 

 
 
 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 

 
 
 
 
2019-2020 рр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019-2020 рр. 

 

Завдання 1.2.1.2. Підтримка розвитку в громаді кооперативного руху 

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 

1.2.1.2.1. Відбір ініціативних жителів сіл, які 
зацікавлені у створенні кооперативу та 
проведення з ними заходів для вивчення 
досвіду успішно діючих кооперативів на 
території області і за її межами  
1.2.1.2.2. Формування у селах ініціативних 
груп та організація проведення їх навчання 
щодо створення та управління 
сільськогосподарським кооперативом, методів 
визначення форм  моделей таких кооперативів 
1.2.1.2.3. Підготовка проектів з метою 
залучення коштів міжнародної матеріально-
технічної допомоги, коштів ДФРР і ін.  для  
надання допомоги в закупівлі новоствореними 
кооперативами необхідних  основних засобів 
та обладнання 

Вся територія 
громади 

 

 

 
Вся територія 
громади 

 

 

 
Вся територія 
громади 

 

Старости,  відділ 
економіки, торгівлі 
та інвестицій 

 
 
Старости,  відділ 
економіки, торгівлі 
та інвестицій 

 

 
 

Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій, 

 старости 

2019-2020 рр. 
 

 

 
 
2019-2020 рр. 
 

 
 
 
 
2019-2020 рр. 

Операційна ціль 1.2.2.  Розвиток підприємництва 

Завдання 1.2.2.1.   Сприяння розвитку  діючих та створенню нових суб’єктів 
господарювання малого та середнього бізнесу 

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 



1.2.2.1.1. Проведення ефективної регуляторної 

підтримки діючих і  новостворених підприємств, 

особливо в галузях переробки  місцевих 

ресурсів  та  сировини  

1.2.2.1.2. Надання допомоги в процедурах 

взяття в оренду  не використовуваних вільних 

приміщень, обладнання 

1.2.2.1.3. Сприяння участі представників 

малого та середнього бізнесу у місцевих та 

регіональних ярмарках, виставках товарів та 

послуг  

1.2.2.1.4. Надання професійної консультаційної 

допомоги фізичним особам, які виявили 

бажання започаткувати підприємницьку 

діяльність, створити юридичну особу або 

провести інші реєстраційні дії 

1.2.2.1.5. Розглянути можливість 

запровадження системи пільг щодо місцевих 

податків та зборів для новостворених суб’єктів  

господарювання окремих, пріоритетних для 

громади, видів діяльності 

1.2.2.1.6. Розробка та впровадження методики 

надання в оренду об’єктів комунальної 

власності (землі та приміщень) на пільгових 

умовах для початківців-підприємців та 

фермерів, в концесію 

Вся територія 
громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 
громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

 

Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
 
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
 
Відділ фінансів, 
відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 
 
 

Відділ 
комунального 
майна, земельний 
відділ 

2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 

Завдання 1.2.2.2. Популяризація підприємництва та фермерства, підвищення 
професійного рівня підприємців, навчання підприємців-початківців 

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 

1.2.2.2.1. Підвищення професійного рівня 

підприємців, підприємців-початківців шляхом 

залучення їх до діючої в державі системи 

навчання та підвищення кваліфікації з 

організації та управління комерційною 

діяльністю в сфері виробництва, побутового 

обслуговування, зеленого туризму тощо 

1.2.2.2.2. Популяризація підприємництва та 

фермерства шляхом координації та організації 

проведення навчально-роз’яснювальних 

семінарів, брифінгів, конференцій, “круглих” 

столів, допомозі в розробці індивідуальних 

програм розвитку конкретних підприємств та 

господарств (бізнес-плани, маркетингова 

стратегія,  навчання і ін.) 

1.2.2.2.3. Надання кваліфікованих роз’яснень 

податкового та пенсійного законодавства, норм 

ведення підприємницької діяльності за 

допомогою “прямих” телефонних ліній та 

інформування через ЗМІ 

1.2.2.2.4. Облаштування інформаційних 

куточків, розповсюдження буклетів, здійснення 

анкетування 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 

 
Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
Вся територія 
громади 

Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 

 
 
 
 
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 

 
 
 
 
 
Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій, 
територіальні 
органи виконавчої 
влади 

Відділ економіки, 
торгівлі та 
інвестицій 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 

2019-2020 рр. 

Операційна ціль 1.2.3. Розвиток світоглядного, зеленого  
 та  спортивного туризму 

Завдання 1.2.3.1. Створення брендових туристичних продуктів, туристичних маршрутів 

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 

1.2.3.1.1. Виготовлення брендової рекламної 
продукції та популяризація її в ЗМІ та інтернет-

Вся територія 
громади 

Відділ економіки, 
торгівлі та 

2019-2020 рр. 
 



ресурсах 

1.2.3.1.2. Розроблення туристичних маршрутів та 
проведення їх благоустрою, знакування і 
маркування  

1.2.3.1.3. Розвиток історичного, пізнавального, 
екологічного, спортивного, сільського зеленого 
туризму використовуючи природний  ландшафт, 
водні, лісові ресурси  на території громади 

1.2.3.1.4. Розробка місцевого регуляторного  
механізму для стимулювання розвитку  
сільського  зеленого  туризму, в т.ч. підтримки 
створення агросадиб 

1.2.3.1.5. Формування та постійне поповнення 
бази даних про садиби сільського зеленого 
туризму 

1.2.3.1.6. Організація для власників сільських 
садиб  та зацікавлених громадян виїзних 
семінарів за участю тренерів кластеру сільського 
туризму “Оберіг 

 
 
Вся територія 
громади 

 
Вся територія 
громади 
 
 
Вся територія 
громади 

 
 
 
Вся територія 
громади 

 
Вся територія 
громади 

 

інвестицій 
 
Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 
Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 
Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій, відділ 
економіки, торгівлі та 
інвестицій 
Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 
Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 

 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 

Завдання  1.2.3.2. Системне формування привабливого іміджу громади в області   та  за   
її межами 

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 

1.2.3.2.1. Озеленення територій, розчистка 

водоймищ, покращення благоустрою населених 

пунктів 

1.2.3.2.2. Участь в обласних, всеукраїнських 

фестивалях, конкурсах народної творчості, а 

також проведення відповідних різноманітних 

місцевих заходів 

1.2.3.2.3.  Налагодження громадою ефективних  

професійних зв’язків в межах та поза межами 

області  для поширення інформації про культурні 

здобутки та надбання, культурну спадщину та 

сучасну творчість  

1.2.3.2.4. Участь у грантових програмах, що 

стосуються  збереження культурної спадщини, 

підтримки та заохочення активних та успішних 

закладів культури і поширення кращих практик у 

цій сфері 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 
громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 

Управління ЖКГ, 
енергозбереження, 
благоустрою та 
громадського порядку 

Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 

Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 
 
 
Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 

2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 

Завдання  1.2.3.3. Збереження  та популяризація культурної спадщини краю,  підтримка 
фольклору, відродження художніх промислів 

Заходи Територія впливу Виконавець  Термін 
виконання 



1.2.3.3.1. Сприяння проведенню ремонтних і 
реставраційних робіт на пам’ятках місцевого 
значення та об’єктах культурної спадщини  
1.2.3.3.2. Використання об’єктів історико-
культурної спадщини для розвитку  туризму  
1.2.3.3.3. Проведення етнографічних 
експедицій з метою вивчення фольклору та 
етнографії краю, за наслідками яких 
скомплектувати фонди аудіо-відеозаписів 
зібрань фольклору, народних традицій, свят і 
обрядів, які використовувати для репертуару 
діючих аматорських колективів та  презентації 
ними своєї громади  
1.2.3.3.4. Виготовлення альбомів різдвяних 
колядок, щедрівок та віншувань кожного села, 
старовинних гаївок, пісень та популяризація їх в 
інтернет-ресурсах  
1.2.3.3.5. Системне проведення в громаді 
культурно-мистецьких дійств, виставок, 
фестивалів для організації дозвілля різних 
вікових категорій населення 
1.2.3.3.6. Фінансова підтримка діяльності 
творчих колективів, забезпечення їхньої участі в 
районних, обласних, Всеукраїнських та 
Міжнародних заходах 

Вся територія 
громади 
 
Вся територія 
громади 
Вся територія 
громади 

 
 
 
 

 
 
 
Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 
громади 

Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 
Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 
 
 
 
 
 
 
Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 
Відділ культури, 
туризму, 
національностей та 
релігій 
Виконком селищної 
ради, відділ 
культури, туризму, 
національностей та 
релігій 

2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 

 
 
2019-2020 рр. 

 
 
 

Стратегічний напрямок 2.  
Розвиток інфраструктури та сфери комунальних послуг  

Стратегічна ціль 2.1. Поліпшення об’єктів  інфраструктури для підвищення 
стандартів  життя  населення  

Операційна ціль 2.1.1.  Доступність   та  якість  транспортного сполучення, 
належне водо забезпечення  та   водовідведення  

Завдання 2.1.1.1. Покращення інфраструктури доріг, доступність  пасажирських  
перевезень 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

2.1.1.1.1. Обстеження та визначення доріг, 
які   потребують ремонту і  охоплюють всі 
автомобільні шляхи населених пунктів та між 
ними, розроблення середньострокових планів 
поетапного ремонту доріг з врахуванням 
пріоритетів 

2.1.1.1.2. Проведення  капітального  та 
поточного ремонту  доріг відповідно до 
затверджених планів із залученням коштів всіх 
джерел, не заборонених законодавством 

2.1.1.1.3. Сприяння будівництву автодороги 
за європейськими стандартами через смт 
Летичів (міжнародний шлях  М-12 Стрий-
Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка) 

2.1.1.1.4. Сприяння ремонту доріг 
загального користування місцевого значення. 

2.1.1.1.5. Будівництво тротуарів в місцях 
масового руху людей та транспорту 

2.1.1.1.6. Покращення доступності 
пасажирських перевезень для жителів 
віддалених сіл шляхом залучення на територію 
громади нових перевізників, відкриття маршрутів, 
а також поліпшенням якості  доріг 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 

 
Населені пункти 
на автодорозі 
 
 
Вся територія 
громади 
Вся територія 
громади 
Вся територія 
громади 
 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019 р. 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
2019-2020 рр. 
 
2019-2020 рр. 

 

Завдання 2.1.1.1. Забезпечення всіх жителів громади якісною питною водою та для 
господарських потреб 

Заходи Територія Виконавець  Термін 



впливу виконання 

2.1.1.1.1. Визначення першочергових 
проблем з водопостачанням в населених пунктах 
селищної ради та розробка Програми 
забезпечення питною водою жителів громади 
2.1.1.1.2. Системна робота над підготовкою 
грантових проектів з метою залучення коштів 
міжнародної технічної допомоги для вирішення 
проблем водопостачання 
2.1.1.1.3. Виготовлення проектно-
кошторисних документацій на будівництво нових 
водогонів та  свердловин  в населених пунктах 
громади  
2.1.1.1.4. Виготовлення плану-схеми 
системи водопостачання в смт Летичів  
2.1.1.1.5. Проведення робіт з будівництва,  
реконструкції, відновлення, поточного, 
капітального ремонту систем водопостачання, по 
потребі розконсервації, чистки  свердловин в 
селах громади  
2.1.1.1.6. Підготовка та впровадження 
проекту по реконструкції, будівництву нових 
ланок системи водопостачання в смт Летичів  
 

2.1.1.1.7. Охорона та раціональне 
використання   джерел питного водопостачання 
та захист їх від шкідливого впливу, розвиток 
водопровідного господарства, підвищення 
ефективності його функціонування 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 

громади 

 
 
Вся територія 

громади 
 

 
 
смтЛетичів 

 
Вся територія 

громади 
 
 

 
смтЛетичів 

 
 
 
Вся територія 

громади 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  

Управління ЖКГ 
відділ економічного 
розвитку 
 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  

 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 

 

Завдання  2.1.1.1. Безпечне водовідведення 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

2.1.1.1.1. Розробка схем  водовідведення в 
смт Летичів, вивчення потреб водовідведення в 
інших населених пунктах громади  
2.1.1.1.2. Виготовлення проектно-
кошторисних документацій по реконструкції 
очисних споруд, напірного колектору та 
каналізаційно-насосних станцій в смт Летичів 
2.1.1.1.3. Проведення робіт з реконструкції 
очисних споруд, реконструкції напірного 
колектору та каналізаційно-насосних станцій в 
смт Летичів 

смтЛетичів 
 
 
смтЛетичів 
 
 
 
 

смтЛетичів 

 
Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  
 
Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 

2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 

 

Операційна ціль 2.1.2.   Благоустрій населених пунктів 

Завдання 2.1.2.1. Впорядкування системи збору та утилізації побутових відходів 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

2.1.2.1.1. Проведення  моніторингу  системи 
збору та утилізації побутових відходів  
2.1.2.1.2. Досягти оптимальної системи збору 
побутових відходів у населення, суб’єктів 
господарювання  
2.1.2.1.3. Утилізація сміття на впорядкованих 
сміттєзвалищах громади 
2.1.2.1.4. Запровадження роздільного збору 
сміття 
2.1.2.1.5. Придбання необхідного обладнання та 
спецтехніки для роздільного збору сміття 
2.1.2.1.6. Укладання договорів на вивезення 
сміття з населенням та суб’єктами 
господарювання 

Вся територія 
громади 

Вся територія 
громади 

 
Вся територія 

громади 
Вся територія 

громади 
Вся територія 

громади 
Вся територія 

громади 
 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  
 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  
Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  

2019-2020 рр. 

 
2019-2020 рр. 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 

 
2019-2020 рр. 

 
2019-2020 рр. 

 
 



2.1.2.1.7. Здійснення контролю над потенційними 
місцями де могли б виникати стихійні 
сміттєзвалища, недопущення забруднення 
територій стихійними сміттєзвалищами 
2.1.2.1.8. Повне охоплення території громади 
послугами зі збору та вивезення ТВП, 
встановлення додаткових місць для роздільного 
збору сміття, оновлення контейнерного 
господарства, облаштування контейнерних 
майданчиків 
2.1.2.1.9. Підвищення рівня відповідальності та 
екологічної культури населення 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 

громади 
 
 
 
 
Вся територія 

громади 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  
 
 
Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 

2019-2020 рр. 

 
 
 
2019-2020 рр. 

 
 
 
 
2019-2020 рр. 

 

Завдання 2.1.2.2. Озеленення територій, встановлення вуличного  освітлення та  
облаштування місць  відпочинку  громадян 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

2.1.2.2.1. Проведення моніторингу території 
селищної ради на потребу в озелененні, 
облаштуванні вуличного освітлення та місць 
відпочинку громадян 
2.1.2.2.2. Оснащення  населених пунктів громади 
вуличним освітленням із застосуванням 
технологій енергозбереження 
2.1.2.2.3. Обладнання спортивних та дитячих 
майданчиків поблизу багатоквартирних будинків, 
у парках та скверах  
2.1.2.2.4. Облаштування скверів, зон відпочинку 
для сімей, дітей та молоді, здійснення 
насадження дерев, кущів, декоративних рослин з 
залученням громадян на добровільних умовах 
2.1.2.2.5. Облаштування безпечних пляжних зон 
для дітей та дорослих 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 

громади 

 
Вся територія 

громади 
 
 
Вся територія 

громади 
 
 

смт Летичів 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою та 
громадського порядку  

  
Управління 

ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  

 
Управління 

ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  
Сектор з питань 
цивільного захисту 
населення, 
управління ЖКГ 

2019-2020 рр. 

 
 
 
 
2019-2020 рр. 

 
 
2019-2020 рр. 

 
 
2019-2020 рр. 

 
 
 
2019-2020 рр. 

 

Стратегічна ціль 2.2.  Вдосконалення сфери надання та споживання житлово-
комунальних послуг 

Операційна ціль 2.2.1. Забезпечення належної матеріально – технічної  бази для 
надання якісних комунальних послуг 

Завдання  2.2.1.1. Посилення матеріально-технічного бази сфери надання комунальних 
послуг 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

2.2.1.1.1. Оцінка повноти та якості  комунальних 
послуг, що надаються на території громади 
населенню, спроможності житлово-комунальної 
сфери  для належного виконання своїх функцій  
2.2.1.1.2. Провести моніторинг потреби в 
покращенні матеріально-технічного  
забезпечення сфери житлово-комунальних 
послуг 
2.2.1.1.3. Закупівля комунальної техніки, 
необхідної для поліпшення якості та своєчасності 
надання комунальних послуг  за рахунок усіх 
можливих джерел фінансування 
2.2.1.1.4. Вивчення можливості збільшення 
переліку послуг, що надаються комунальним 
підприємством для поліпшення його фінансового 
стану (зокрема ритуальних, оранки, порізки дров 
тощо) 
2.1.1.5. Системне укладання договорів на 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 

громади 

 
 
 
Вся територія 

громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
Вся територія 

громади 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  

 
Управління 

ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  

 

2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 



утримання житла та прибудинкових територій,  
збору побутових відходів, водопостачання та 
водовідведення з громадянами та суб’єктами  
господарювання 
2.2.1.1.6. Впорядкування території комунального 
ринку 

 
 
 

 
смт Летичів 

 
 
Управління 

ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 

 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 

Завдання 2.2.1.2. Ефективна тарифна політика, ринкові відносини в сфері комунальних 
послуг 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

2.2.1.2.1. Вивчення законодавчого поля та 
запровадження механізму встановлення 
відновлювальної інвестиційної складової в 
тарифах на водопостачання  та водовідведення  
2.2.1.2.2. Забезпечення систематичного та 
послідовного оновлення водопровідних та 
каналізаційних мереж за рахунок цільового 
направлення коштів, що накопичуються від 
інвестиційної складової в тарифах  
2.2.1.2.3. Встановлення по будинкових та по 
квартирних  засобів обліку води, мінімізація втрат 
водних ресурсів  
2.2.1.2.4. Розроблення Програми розвитку ЖКГ на 
середньостроковий період 
2.2.1.2.5. Дотримання антимонопольної політики, 
проведення прозорих конкурсів на визначення 
виконавця житлово-комунальних послуг  
2.2.1.2.6. Оплата виконавцю комунальних послуг 
за  фактично надані послуги та виконані роботи 
2.2.1.2.7. Посилення роботи по створенню 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ) в смтЛетичів 
2.2.1.2.8. Розробка, затвердження, впровадження 
тарифів з оперативним врахуванням впливу на 
собівартість послуг зміни цін на енергоносії та 
якості наданих житлово-комунальних послуг 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 

громади 

 
 

 
смтЛетичів 
 
 

Вся територія 
громади 

Вся територія 
громади 
 

Вся територія 
громади 

 
смтЛетичів 
 
 

Вся територія 
громади 
 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  
Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  
Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  
 

Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку  
 
Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 
2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
2019-2020 рр. 

Операційна ціль 2.2.2.   Політика енергетичної незалежності та економії ресурсів 

Завдання  2.2.2.1. Впровадження перспективних заходів для забезпечення економії 
енергетичних та фінансових ресурсів 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

2.2.2.1.1. Встановлення вуличного освітлення 
населених пунктів з використанням 
відновлюваної енергетики 
2.2.2.1.2. Проведення  моніторингу  
функціонування діючого вуличного освітлення 
щодо  можливостей зменшення енергетичних та 
фінансових затрат 
2.2.2.1.3. Заміна старих ламп на нові 
енергозберігаючі системи освітлення 
2.2.2.1.4. Нормативно-правове визначення 
земельної ділянки під посадку енергетичної 
верби, технологічна підготовка грунту 

Вся територія 
громади 

 

Вся територія 
громади 

 
Вся територія 

громади 
 
Вся територія 

громади 

 
Управління 
ЖКГ,енергозбере-
ження, благоустрою 
та громадського 
порядку 

 

Керівники 
структурних 
підрозділів та установ 

Заступники голови, 
земельний відділ 

2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 

Завдання 2.2.2.2. Енергозбереження в бюджетних установах 
Заходи Територія 

впливу 
Виконавець  Термін 

виконання 

2.2.2.2.1. Проведення  моніторингу  ефективності 
функціонування  діючих систем опалення в 
бюджетних установах та визначити  можливості 
заміни  систем опалення на більш 
енергозберігаючі 
2.2.2.2.2. Забезпечення мінімізації затрат в 

Вся територія 
громади 
 
 
 
 
Вся територія 

Керівники 
структурних 
підрозділів та 
установ 
 

 
Керівники 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 



результаті енергоефективного опалення 
бюджетних установ, запровадження системи 
стимулювання колективів та керівників 
бюджетних установ при  досягненні ними, в 
результаті запровадження власних ініціатив, 
економії ресурсів і фінансів 
2.2.2.2.3. Встановлення та реконструкція систем 
опалення бюджетних установ шляхом  
використання відновлюваної енергії  
2.2.2.2.4. Проведення енергетичного аудиту та 
приведення  стану функціонування  установ до 
рекомендацій за його результатами 
2.2.2.2.5. Застосування системи 
енергозбереження (утеплення, заміна вікон і 
дверей) 

громади 
 
 
 
 
 
 
Вся територія 

громади 
 
Вся територія 

громади 
 
 
Вся територія 

громади 

структурних 
підрозділів та 
установ 
 
 
 
 
Керівники 
структурних 
підрозділів та 
установ 
 
Керівники 
структурних 
підрозділів  
 

 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 

Стратегічний напрямок 3. Розвиток людського ресурсу громади 

Стратегічна ціль 3.1. Якісна освіта,  високий  культурний рівень, патріотичне 
виховання  молоді 

Операційна ціль 3.1.1.  Надання якісних освітніх послуг  

Завдання  3.1.1.1. Створення системи підвищення ефективності надання освітніх 
послуг, розвитку дошкільної та   позашкільної освіти 
Заходи Територія 

впливу 
Виконавець  Термін 

виконання 

3.1.1.1.1. Формування мережі навчальних 
закладів, що відповідає  освітнім запитам 
населення та демографічній ситуації в громаді  
3.1.1.1.2.   Забезпечити ефективну кадрову 
політику в сфері освіти, зокрема якісну курсову 
підготовку  педагогічних працівників  
3.1.1.1.3. Запровадження в практиці освітніх 
закладів  проекту «Нова українська школа»  
спрямованість навчання на формування  
успішного  випускника, створення умов для 
формування в учнів позитивного ставлення до 
навчального процесу 
3.1.1.1.4. Створення навчального середовища 
для здобуття профільної підготовки учнів 
3.1.1.1.5. Зміцнення матеріально-технічної та 
навчальної бази закладів освіти шляхом 
повноцінного фінансування їх потреб, в тому 
числі придбання шкільного транспорту 
3.1.1.1.6. Створення належних умов для розвитку 
інклюзивної та спеціальної  освіти 
3.1.1.1.7. Вживати заходів щодо модернізації 
матеріальної бази та змісту дошкільної освіти, 
забезпечити повноцінне охоплення дошкільною 
освітою дітей п’ятирічного віку 
 3.1.1.1.8. Здійснення радикальних змін у системі 
та якості позашкільної освіти шляхом оптимізації 
мережі та штатів у відповідності  до потреб дітей, 
оновлення кадрового потенціалу позашкільних 
установ 
3.1.1.1.9. Встановити практику регулярної роботи 
над підготовкою грантових проектів та пропозицій 
для залучення позабюджетних коштів  в освітню 
галузь 
3.1.1.1.10. Стимулювання та підтримка 
талановитих та обдарованих дітей шляхом 
запровадження премій, стипендій, путівок для 
подорожей та відпочинку 
3.1.1.1.11. Запровадити проведення практичних 
семінарів-тренінгів на виконання завдань нової 

Вся територія 
громади 

 
Вся територія 

громади 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 

 

Вся територія 
громади 

Вся територія 
громади 

 

Вся територія 
громади 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 

громади 
 
 
 
Вся територія 

громади 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 

громади 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
 
 
 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 

2019-2020 рр. 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 

2019-2020 рр. 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 

 
2019-2020 рр. 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 



української школи 
3.1.1.1.12. Забезпечення відкритого доступу до 
фінансової та інформаційної діяльності освітніх 
закладів на сайтах 
3.1.1.1.13. Розроблення  системи матеріального 
стимулювання керівників та колективів освітніх 
установ в разі досягнення  ними досягнення  ними 
високої результативності освітнього процесу та 
економії енергетичних і фінансових ресурсів, 
завдяки запровадження  власних  енерго- та 
ресурсозберігаючих ініціатив 
3.1.1.1.14. Формування прозорої оцінки громадою 
наданих освітніх послуг шляхом проведення 
аналітики результатів тестування учнів, яку 
використовувати як  об’єктивний фактор при  
атестації навчальних закладів 
3.1.1.1.15. Створення  методичної служби  як 
сервісного центру в освітньому середовищі 
громади 
3.1.1.1.16..Розробка та прийняття Програми 
розвитку освіти на території Летичівської 
селищної об’єднаної територіальної громади 

 
Вся територія 

громади 
 
 
Вся територія 

громади 
 
 

 
 
 
Вся територія 

громади 

 
 
 
Вся територія 

громади 
 
Вся територія 

громади 

 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

 
2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 

Операційна ціль 3.1.2.    Естетичне та духовно-патріотичне  виховання молоді, 
становлення її  активної громадської позиції  

Завдання 3.1.2.1. Формування у дітей та молоді громадської самосвідомості, почуття 
патріотизму та обов’язку  відповідальності перед суспільством 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

3.1.2.1.1. Впровадження  в усіх ланках системи 
освіти громади концептуальних ідей 
національного виховання, патріотизму, 
спрямованих на становлення моральної, духовної 
й життєво компетентної особистості 
3.1.2.1.2. Формування загальнолюдських 
цінностей шляхом активної пропаганди 
волонтерського руху в молодіжному середовищі, 
співпраця шкіл з волонтерськими організаціями та 
проведення різноманітних спільних доброчинних 
заходів  
3.1.2.1.3. Проводити за участю дітей акції 
спрямовані на збереження та покращення 
довкілля: озеленення,  очищення  від стихійних 
сміттєзвалищ, конкурси на кращий дизайн 
територій шкіл, вулиць населених пунктів  
3.1.2.1.4. Організація та проведення свят, 
конкурсів, фестивалів, розповсюдження 
соціальної рекламної  інформації, які пропагують  
громадянські та  родинні  цінності 
3.1.2.1.5. Забезпечення індивідуальної та групової 
роботи серед підлітків та молоді щодо 
збереження репродуктивного здоров’я, 
планування сім’ї, відповідального батьківства та 
безпечної статевої поведінки 
3.1.2.1.5. Впровадження селищною радою 
положень Європейської хартії щодо участі молоді 
у суспільному житті – тих, які передбачають 
підготовку та залучення молоді до активного 
життя в громаді: організація консультаційних 
центрів, форумів, рад з вирішення питань, що 
стосуються молоді, сприяння виробленню та 
реалізації молодіжних проектів, волонтерству 
тощо 

Вся територія 
громади 
 
 
 
 

Вся територія 
громади 
 

 
 
 
Вся територія 

громади 

 
 
 
Вся територія 

громади 

 
 
Вся територія 

громади 

 
 
 
Вся територія 

громади 
 
 
 
 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 

 
 
 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 

Відділ освіти, молоді 
та спорту, Центр 
СССДМ 
 
 
 
Виконком селищної 
ради, відділ освіти, 
молоді та спорту 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 

 
 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 



Завдання 3.1.2.2. Виховання дбайливого ставлення до збереження національних 
традицій, історії та культури 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

3.1.2.2.1. Популяризація історії рідного краю 
через розроблення туристичних маршрутів, 
проведення екскурсій, туристично-краєзнавчих 
походів, експедицій, велопробігів, марафонів  і 
т.д. 
3.1.2.2.2. Організація зустрічей молоді з 
письменниками, художниками, музикантами, 
іншими творчими та успішними особистостями, 
вихідцями з рідного краю 
3.1.2.2.3. Проведення краєзнавчих вікторин, 
інтелектуальних ігор з тематичною культурно-
мистецькою програмою за участю учнів та молоді 
на визначення кращого знавця рідного краю у 
номінаціях «Історія Летичівщини», «Історичні 
пам’ятки рідного краю» і інших  з запровадженням 
нагород переможцям 
3.1.2.2.4. Організація фестивалів, 
фотовиставок, інших заходів в національно-
етнічному стилі, спрямованих на збереження і 
примноження культурних надбань краю, з 
рекламуванням особливостей місцевих народних 
звичаїв і обрядів, кулінарних традицій, 
відродження народних  ремесел, проведення 
мастер-класів  
3.1.2.2.5. Підтримка діяльності дитячої 
музичної школи щодо навчання дітей різних видів 
мистецтва, втілення нових мистецьких проектів,  
забезпечення подальшого розвитку 
професіоналізму, естетичного досвіду і ціннісних 
орієнтації у процесі активної мистецької 
діяльності 
3.1.2.2.6. Модернізація та розвиток існуючої 
мережі загальнодоступних бібліотек громади, 
зміцнення їх матеріально-технічної бази, 
використання бібліотечного фонду та приміщень 
для проведення культурно-просвітницьких 
заходів, а також як громадських центрів доступу 
до Інтернет-ресурсів 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 
 
Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 
Вся територія 
громади 

Відділи культури, 
туризму, національно-
стей та релігій, освіти, 
молоді та спорту 
 
 
Відділи культури, 
туризму, національно-
стей та релігій, освіти, 
молоді та спорту 
Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
 
 
 
 
Відділи культури, 
туризму, національно-
стей та релігій, освіти, 
молоді та спорту 
 
 
 
 
 
Відділ  культури, 
туризму, національнос-
тей та релігій  
 
 
 

 
Відділ культури, 
туризму, національнос-
тей та релігій  

2019-2020 рр. 
 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 

Стратегічна ціль 3.2.  Збереження людського капіталу     
Операційна ціль 3.2.1.  Ефективне медичне обслуговування та збільшення періоду 

активного способу життя громадян 
Завдання 3.2.1.1. Повноцінна медична допомога, збереження і покращення здоров'я 

населення 
Заходи Територія 

впливу 
Виконавець  Термін 

виконання 

3.2.1.1.1. Підвищення контролю за якістю надання 

медичних послуг жителям громади, зокрема 

шляхом розвитку співпраці Летичівського центру 

первинної медико-санітарної допомоги з 

Вінницьким національним медичним 

університетом   

3.2.1.1.2. Удосконалення організації медичної 

допомоги, приведення у  відповідність до вимог 

державної реформи, пріоритетний розвиток 

первинної медико-санітарної допомоги, 

акцентування на профілактичній роботі 

фельдшерсько-акушерських пунктів та 

амбулаторій загальної практики сімейної 

медицини – для наближення якісної 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 

 ЦПМСД 
 
 
 
  
 
ЦПМСД 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
 
 

 



кваліфікованої медичної допомоги до кожної 

людини за місцем її проживання 

3.2.1.1.3. Запровадити ефективну систему 

профілактики захворюваності на первинному рівні 

через заохочення до регулярних медоглядів, 

скринінгів, щеплень тощо 

3.2.1.1.4. Формування оптимальної мережі 

медичних закладів громади з урахуванням 

демографічних особливостей, територіального 

розташування, удосконалення механізмів 

фінансування закладів охорони здоров'я 

3.2.1.1.5. Визначення потреб медичної галузі в 

будівництві, реконструкції, капітальному ремонті 

приміщень, оснащенні обладнанням, 

автотранспортом тощо з визначенням 

першочерговості та пріоритетності поетапного 

фінансування їх на період дії Стратегії 

3.2.1.1.6. Постійна робота над інвестиційними 

пропозиціями та проектами щодо залучення в 

медичну галузь позабюджетних коштів  

3.2.1.1.7. Розробка соціальних стандартів та 

нормативів в галузі в описовому та вартісному 

варіантах з метою фінансування галузі, виходячи 

з об’єктивних потреб людини 

3.2.1.1.8. Приділяти значну увагу механізмам 

залучення найбільш кваліфікованих кадрів у 

медичну галузь, забезпеченню належного рівня 

оплати їхньої праці, стимулюванню освоєння 

ними сучасних лікувальних методів та технологій 

надання якісної медичної допомоги, перейти до 

оплати праці працівників галузі в залежності від 

навантаження, інтенсивності та результатів, 

створити систему стимулювання 

3.2.1.1.9. Розробити систему заохочення 

медичного персоналу та випускників медичних 

освітніх закладів до проживання та професійної 

діяльності у сільській місцевості 

 
 
Вся територія 

громади 
 
 
 
Вся територія 

громади 
 
 
 
Вся територія 

громади 
 

 
 
 
 
Вся територія 

громади 

 
Вся територія 

громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 

 
 
Вся територія 

громади 

 
 
ЦПМСД 
 
 
 
 
ЦПМСД 
 
 
 
 
ЦПМСД 
 
 
 
 
 

ЦПМСД, відділ 
економіки, торгівлі та 
інвестицій 
 

ЦПМСД 
 
 
 
ЦПМСД 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦПМСД 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 

 
 

 
2019-2020 рр. 
 

 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2019-2020 рр. 

 

Завдання 3.2.1.2.  Промоція здорового способу життя та якісного відпочинку 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 



3.2.1.2.1. Розроблення комплексу заходів з метою 

формування у населення сталих традицій та 

мотивацій до ведення здорового способу життя, 

відмови від шкідливих звичок, попередження 

поширення алкоголізму, наркоманії та ВІЛ/СНІДу 

в молодіжному середовищі 

3.2.1.2.2. Проведення обстеження наявних 

спортивних споруд у населених пунктах громади з 

метою визначення потреб та можливостей їх 

подальшого використання, необхідності ремонту, 

відновлення, облаштування нових     

3.2.1.2.3. Забезпечення фінансування заходів 

щодо створення умов для розвитку масової 

фізичної культури, фізичного виховання і спорту 

як важливих чинників забезпечення здорового 

способу життя  

3.2.1.2.4. Регулярне проведення товариських 

спортивних змагань серед команд і колективів 

навчальних закладів, організацій громади,  

населених пунктів 

3.2.1.2.5. Модернізація та  зміцнення 

матеріально-технічної бази стадіону «Колос», 

поліпшення стану спортивної бази усіх 

навчальних закладів та населених пунктів 

громади  

3.2.1.2.6.  Системна організація масових заходів: 

велопробіги, дворовий футбол, баскетбол, 

спортивний туризм, марафонський біг і ін. 

3.2.1.2.7. Створення та облаштування нових 

форм та місць відпочинку, змістовного дозвілля 

для дітей, сімей  та молоді (пляж, дитячі 

майданчики, центр розваг і ін.)  

3.2.1.2.8. Підвищення рівня санітарної культури 

населення шляхом  профілактики соціально-

небезпечних хвороб та проведення 

роз’яснювальної роботи  

3.2.1.2.9. Забезпечення проведення заходів щодо 

протидії поширення туберкульозу, інших 

інфекційних захворювань серед населення 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 

 
Вся територія 

громади 

 
 
Вся територія 

громади 

 
 

 
Вся територія 

громади 

 
Вся територія 

громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
Вся територія 

громади 

Відділ освіти, 
молоді та спорту, 
ЦСССДМ 
 
 

 
 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
 
 
 
 

Виконком селищної 
ради, відділ освіти, 
молоді та спорту 
 
 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 

 
 
Виконком селищної 
ради 
 
 
 

Відділ освіти, молоді 
та спорту, ДЮСШ 

 
 Виконком селищної 
ради 

 
 
 ЦПМСД, ЦСССДМ 
 
 
 
 
ЦПМСД 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 

Операційна ціль 3.2.2 Належний соціальний захист громадян та сімей,  
що потребують державної підтримки 

Завдання  3.2.2.1. Якісне надання соціальних послуг вразливим категоріям громадян 
Заходи Територія 

впливу 
Виконавець  Термін 

виконання 

3.2.2.1.1. Системна робота з виявлення громадян, 

сімей, що опинилися у складних життєвих 

обставинах для надання їм якісних соціальних 

послуг 

3.2.2.1.2. Функціонування гарячої лінії для 

надання мешканцям інформаційних послуг з 

приводу актуальних питань соціального 

забезпечення 

3.2.2.1.3. Проведення соціальної роботи з 

демобілізованими учасниками АТО, внутрішньо    

переміщеними особами та членами їх  сімей з 

метою виявлення       життєвих проблем та 

актуальних питань соціального захисту, 

забезпечення оперативної та  ефективної 

допомоги  у їх вирішенні  

3.2.2.1.4. Здійснювати систематичне підвищення 

Вся територія 
громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 

 
Вся територія 

ЦСССДМ, терцентр 
соціального 
обслуговування 
 
 
Терцентр соціального 
обслуговування 
 
 
 
ЦСССДМ, терцентр 
соціального 
обслуговування 
 
 
 
 
 
ЦСССДМ, терцентр 

2019-2020 рр. 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 
 

 
 
 

 
2019-2020 рр. 



кваліфікації працівників соціальних служб за 

відповідними державними програмами з метою 

збільшення кількості працівників з відповідною 

фаховою підготовкою 

3.2.2.1.5. Попередження раннього соціального 

сирітства  шляхом   поліпшення соціальної 

роботи в консультаційному пункті при пологовому 

будинку, зменшення кількості випадків відмов від 

новонароджених дітей 

3.2.2.1.6. Сприяння влаштуванню дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківської опіки, за 

існуючими пріоритетами: повернення в біологічну 

сім’ю, національне усиновлення, опіка/піклування, 

прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу 

3.2.2.1.7. Забезпечення соціально-психологічної 

підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, підготовка їх до 

самостійного життя, створення системи 

психолого-педагогічної та медико-соціальної 

реабілітації сімей та, особливо, дітей 

3.2.2.1.8. Проведення соціальної роботи серед 

населення щодо недопустимості насильства в 

сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, 

запобігання торгівлі людьми 

3.2.2.1.9. Створення цивілізованих умов для 

соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб 

з обмеженими фізичними можливостями 

 3.2.2.1.10. Здійснювати контроль за цільовим 

використанням коштів при народжені дитини 

3.2.2.1.11. Забезпечення дієвої системи 

профілактики правопорушень, дитячої 

бездоглядності та безпритульності, недопущення 

шкідливого інформаційно-психологічного впливу 

засобів медіа-індустрії на дітей 

громади 

 
 

 
Вся територія 

громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 

 
Вся територія 

громади 

 
 

 
 
Вся територія 

громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 

Вся територія 
громади 

 

Вся територія 
громади 

 

соціального 
обслуговування 
 
 

 
ЦСССДМ 
 
 
 
 
 
ЦСССДМ 
 
 
 
 
 
ЦСССДМ 
 
 

 
 
 

ЦСССДМ, відділ 
муніципальної інспекції 
з благоустрою 
 
 
Терцентр соціального 
обслуговування 
 

 
ЦСССДМ 
 
ЦСССДМ, відділ 
муніципальної інспекції 
з благоустрою 
 

 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
2019-2020 рр. 

 

Завдання  3.2.2.2. Удосконалення та розширення існуючих форм соціального 
обслуговування населення 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

3.2.2.2.1. Формування електронної бази даних 

громадян, що потребують соціального 

обслуговування з визначенням їх потреб 

3.2.2.2.2. Інформування громадськості через 

засоби масової інформації щодо змісту, цілей та 

завдань соціальних послуг та місця їх отримання, 

започаткувати в районній газеті рубрику 

“Соціальні послуги територіального центру” 

3.2.2.2.3. Системно поліпшувати якість соціальних 

послуг, а також впроваджувати нові форми та 

методи соціального обслуговування населення 

територіальним центром та центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

3.2.2.2.4. Забезпечити розширення переліку 

послуг  територіального  центру соціального 

обслуговування, додатково ввівши послуги з  

ремонту  взуття, з фізичної та трудової 

реабілітації, водно-гігієнічно процедури (душ) 

3.2.2.2.5. Співпраця з волонтерами, благодійними 

фондами по залученню додаткових коштів на 

вирішення соціальних проблем громадян 

3.2.2.2.6. Встановлення зв’язків з підприємствами, 

установами та організаціями усіх форм власності, 

Вся територія 
громади 

 
Вся територія 

громади 

 
 
 

Вся територія 
громади 

 
 

 
 
Вся територія 

громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 

громади 

Терцентр соціального 
обслуговування 

 

 
Терцентр соціального 

обслуговування 
 
 
 
 
Терцентр соціального 

обслуговування, 
ЦСССДМ 
 
 
 
Терцентр соціального 

обслуговування 
 
 
 
Терцентр соціального 

обслуговування, 
ЦСССДМ 
 
Терцентр соціального 

обслуговування 

2019-2020 рр. 
 

 
 

 

2019-2020 рр. 
 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
 
2019-2020 рр. 
 

 
2019-2020 рр. 
 



фізичними особами, родичами громадян, які 

обслуговуються територіальним центром з метою 

сприяння в поліпшенні соціального 

обслуговування 

3.2.2.2.7. Обмін досвідом кращих інноваційних 

практик соціального обслуговування з колегами, 

участь працівників служб в практичних 

конференціях та семінарах з питань надання 

соціальних послуг 

 
 
 

 
Вся територія 

громади 

 

 
 
 
 
 
Терцентр соціального 

обслуговування, 
ЦСССДМ 
 

 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 

 

Операційна ціль 3.2.3. Безпека  проживання  та  захист  громадян 

Завдання 3.2.3.1. Забезпечення суспільної безпеки, профілактики злочинності та 
дотримання правопорядку 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

3.2.3.1.1. Охорона громадського порядку 
здійснення патрулювання територій населених 
пунктів, в тому числі відпрацювання у вечірній та 
нічний час місць масової концентрації громадян 
3.2.3.1.2. Профілактика щодо мінімізації 
злочинного впливу на дітей та молодіжне 
середовище 
3.2.3.1.3. Оперативне реагування на вчинені 
правопорушення та їх виявлення шляхом 
встановлення камер відеоспостереження  в 
громадських місцях 
3.2.3.1.4. Проведення профілактично- 
роз’яснювальної роботи серед населення 
громади щодо запобігання діям шахраїв, 
квартирних злодіїв, дотриманням правил безпеки 
щодо захисту життя, здоров’я та особистого 
майна, а також запобігання поширенню 
наркоманії, пияцтва та алкоголізму 
3.2.3.1.5. Удосконалення управління безпекою 
дорожнього руху  шляхом облаштування доріг 
знаками безпеки руху для пішоходів всередині 
населених пунктів, особливо біля шкіл, 
дошкільних  закладів, медичних  установ, зокрема 
з використанням сучасних технологій 
енергозбереження 

Вся територія 
громади 

 
 
Вся територія 

громади 
 

Вся територія 
громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 

Відділ муніципальної 
інспекції з благоустрою 
 
 
 

Відділ муніципальної 
інспекції з благоустрою, 
ЦСССДМ 

Відділ муніципальної 
інспекції з благоустрою 
 
 
Відділ муніципальної 
інспекції з благоустрою 
 
 
 
 
 
 
Відділ муніципальної 
інспекції з благоустрою 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 

Завдання  3.2.3.2. Цивільний захист населення 
Заходи Територія 

впливу 
Виконавець Термін 

виконання 

3.2.3.2.1. Забезпечення дотримання вимог 
протипожежної та техногенної безпеки в усіх 
установах на території громади 
3.2.3.2.2. Приведення у відповідність споруд 
цивільного захисту населення 

3.2.3.2.3. Безпека на водних об’єктах 

Вся територія 
громади 
 
Вся територія 

громади 
 
Вся територія 

громади 

 
Сектор з питань 
цивільного захисту 
населення, 
керівники установ 
 
 

Сектор з питань 
цивільного захисту 
населення 

2019-2020 рр. 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 

Стратегічна ціль 3.3.  Активна громада та довіра до влади 

Операційна ціль 3.3.1. Ефективний зв'язок  між громадянами  та  владою  
Завдання  3.3.1.1. Забезпечення   поінформованості населення  про діяльність 

органів  влади 
Заходи Територія 

впливу 
Виконавець  Термін 

виконання 

3.3.1.1.1. Регулярно проводити зустрічі голови 
селищної ради, його заступників, керівників 
структурних підрозділів, старост  з жителями сіл з 
метою інформування про проведену владою 
роботу та програму дій на найближчий час і в 

Вся територія 
громади 

 
 
 

Селищний голова, 
заступники голови 
 
 
 

2019-2020 рр. 
 
 
 
 

 



перспективі, заслуховування думок  громадян 
3.3.1.1.2. Обладнання у кожному населеному 
пункті інформаційних зон у вигляді стендів, дощок 
оголошень тощо для розміщення новин громади, 
а також скриньок для одержання письмових 
пропозицій та критичних зауважень від жителів 
3.3.1.1.3. Забезпечення постійного та 
оперативного оновлення на Інтернет-сторінках та 
місцевих ЗМІ новин та інформації про діяльність 
селищної ради, депутатів 
3.3.1.1.4. Розроблення системи збору  інформації 
щодо потенційних проблем  та потреб населення, 
пропозицій від громадян щодо шляхів їх 
вирішення 

 
Вся територія 

громади 

 
 

 
Вся територія 

громади 

 
 
Вся територія 

громади 

 
Загальний відділ, 
старости 
 
 
 
Загальний  відділ, 
структурні 
підрозділи 
селищної ради 
Загальний відділ 

 
2019-2020 рр. 
 
 
 

 
 

2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 

 

Завдання 3.3.1.2.  Створення умов для  активізації проявів громадської думки та 
ініціативи 

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

3.3.1.2.1. Визначення в кожному населеному 
пункті селищної ради групи активних громадян як 
започаткування формування самоорганізації 
населення, ініціювання їх присутності на сесіях та 
засіданнях виконкомів селищної ради 
 3.3.1.2.2. Стимулювання створення та 
ефективної діяльності громадських організацій 
3.3.1.2.3. Розглянути можливість впровадження та 
механізм використання електронних петицій в 
діяльності селищної ради 
3.3.1.2.4. Організація участі  членів громадських 
організацій, активних громадян в навчальних 
семінарах щодо можливостей їх самоорганізації  
та  участі в житті громади, а саме:  розвитку  
місцевої демократії, впливу на бюджетний  
процес, реалізації  ініціатив та проектів тощо 

Вся територія 
громади 

 
 

 
 
Вся територія 

громади 
Вся територія 

громади 
 

Вся територія 
громади 

 

Старости, 
заступники голови, 
загальний відділ 
 
 
 
Виконком селищної 
ради 
Загальний  відділ 
 
 
Виконком селищної 
ради 

2019-2020 рр. 
 
 

 
 
 

2019-2020 рр. 
 
2019-2020 рр. 
 
 
2019-2020 рр. 
 

Операційна ціль 3.3.2. Підтримка  громадської активності 

Завдання3.3.2.1. Забезпечення організаційної та  фінансової підтримки реалізації  
громадських ініціатив   

Заходи Територія 
впливу 

Виконавець  Термін 
виконання 

3.3.2.1.1. Запровадження практики участі 

органів самоорганізації населення в проектах, 

що фінансуються з коштів Міжнародної 

технічної допомоги 

3.3.2.1.2. Використання Бюджету участі як 

механізму демократичного процесу можливості 

кожного мешканця громади брати участь в 

розподілі коштів місцевого бюджету  для 

реалізації проектів поліпшення їх життєвого 

простору 

3.3.2.1.3. Організовувати на добровільних 

засадах участь населення у здійсненні заходів 

щодо охорони навколишнього природного 

середовища, проведення робіт з благоустрою, 

озеленення та утримання в належному стані 

садиб, дворів, вулиць, парків, кладовищ, 

братських могил, обладнанні дитячих і 

спортивних майданчиків і ін. 

Вся територія 
громади 

 
 

Вся територія 
громади 

 
 
 
 

Вся територія 
громади 

 

Виконком 
селищної ради, 
старости 
 
Виконком 
селищної ради, 
старости 
 
 
 
 
Виконком 
селищної ради, 
старости 

2019-2020 рр. 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 
 
 
 

 
2019-2020 рр. 
 

 
 

 



Очікувані результати та показники впровадження  

ПЛАНУ   РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА  2019 – 2020 РОКИ 

Виконання  завдань стратегічних та операційних цілей,  передбачених  

Планом реалізації  у 2019-2020 рр., призведе в середньостроковій перспективі 

до наступних результатів: 

• покращаться  показники  економічного розвитку території громади; 

• досягнуто розвитку підприємництва і конкурентоспроможності місцевої 

економіки; 

• зросте залучення інвестицій; 

• створення нових робочих місць, зменшення відпливу працездатного 

населення з громади; 

• зростання рівня заробітної плати найманих працівників у співвідношенні 

до показників середньообласних та суміжних територій; 

• покращення інфраструктури сільських територій, зокрема доріг, мереж 

водопостачання, вуличного освітлення, благоустрою; 

• розвиток сільськогосподарської кооперації, зростання доходів 

самозайнятого сільського населення; 

• зміцнення та збереження людського капіталу, підвищення якості послуг 

освіти, культури, дозвілля, охорони здоров‘я, інтенсифікацію взаємодії між 

сільськими та міськими територіями, а отже, – підвищення якості життя 

сільського населення; 

• створена база  для покращення можливостей розвитку малого бізнесу та 

залучення інвестицій, інформація для залучення інвестицій розміщена на сайті 

громади; 

 • визначений правовий режим землі як територіальної основи економічного 

розвитку; 

• визначені об’єкти та території пріоритетного інвестиційного розвитку 

громади; 

• врегульовано питання планування, забудови та іншого використання 

території громади; 

• інвестиційні пропозиції громади наявні в базі даних інвестиційних 

об’єктів, створено презентації інвестиційних можливостей громади; 

• на сайті громади створено розділ, який дозволятиме працювати зі 

зверненнями громадян та петиціями, надавати консультації мешканцям; 

• вдосконалено механізм надання послуг через Центр надання 

адміністративних послуг; 

• створено безпечне для навколишнього середовища водовідведення в смт 

Летичів; 

• визначено та підготовлено для використання земельну ділянку для 

посадки енергетичної верби; 

• підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

• розроблено нові туристичних маршрути, збільшення числа туристів; 



• проведено аналіз та оцінку можливих напрямків диверсифікації діяльності 

сільських домогосподарств; 

• залучено до участі в семінарах щонайменше 100 мешканців сіл  з питань 

диверсифікації сільгоспвиробництва у домогосподарствах; 

• визначено напрямки та учасників для створення сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів; 

• забезпечено обладнанням для роздільного збору твердих побутових 

відходів, їх транспортування, утилізацію; 

• поліпшено стан пасажирських перевезень населення, особливо з 

віддалених населених пунктів; 

• проведено ремонтні та будівельні роботи, передбачені проектами, що 

визначені в Плані реалізації; 

•      поліпшено стан спортивних споруд та залучено більше населення для 

занять фізичною культурою та спортом; 

• впроваджено основи медичної реформи на території громади та 

поліпшено якість та доступність  надання медичних послуг населенню; 

• забезпечено ефективне використання енергетичних, сировинних та 

фінансових ресурсів; 

• жителі активно беруть участь в житті громади, зокрема в реалізації 

проектів з поліпшення інфраструктури населених пунктів. 
 


