
 
 

 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 виконання Стратегії розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2022 

роки за 2018 рік 

 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради про виконання Стратегії розвитку Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки за 2018 рік, 

керуючись ст.ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Звіт виконавчого комітету Летичівської селищної ради про підсумки 

виконання Стратегії розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2022 роки за 2018 рік взяти до відома (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Тисячний І.І.   

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 
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Додаток   

до рішення шістдесят сьомої сесії 

Летичівської селищної ради 

№___ від 23.04.2019 р. 

 

Звіт виконавчого комітету Летичівської селищної ради  

про підсумки виконання Стратегії розвитку Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки за 2018 рік 

 
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 Заходи 

1.1.1.1. Раціональне використання 

земельних ресурсів для фінансової  

стабільності громади  
 

З метою збільшення надходжень до бюджету по платі 

за землю продовжено роботу по інвентаризації будівель 

і споруд (колишні колгоспні двори),  які знаходяться за 

межами населених пунктів. 

Розроблено проект порядку передачі (надання) 

земельних ділянок у власність або в користування із 

земель комунальної власності Летичівської селищної 

ради, яким визначено загальні положення і встановлено 

особливості та процедуру надання в постійне 

користування, передачі в оренду та у власність 

земельних ділянок із земель комунальної власності 

Летичівської об’єднаної територіальної громади, 

процедуру поділу чи об’єднання земельних ділянок 

комунальної власності, передачі в суборенду та 

поновлення договорів оренди земельних ділянок 

комунальної власності, а також визначає засади 

організації здійснення землеустрою, організації і 

здійснення контролю за використанням та охороною 

земель комунальної власності при проведенні 

землеустрою. 

У 2018 році зареєстровано право комунальної 

власності на 22 земельні ділянки під громадськими 

пасовищами загальною площею 341,5873 га (с.Рудня – 

2 земельні ділянки, 6,9400 га; с.Подільське – 1 

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

ділянка, 45,0 га; с. Чапля – 1 земельна ділянка, 21,5 га; 

с.Юрченки – 3 земельних ділянки, 30,2550 га; с. 

Антонівка – 1 земельна ділянка, 45,0950 га; с.Копитенці 

– 2 земельні ділянки, 31,1950 га; с. Попівці – 1 земельна 

ділянка, 19,4500 га; с.Кудинка - 3 земельні ділянки, 

27,6250 га; с.Снітівка – 1 земельна ділянка, 10,0 га; 

с.Малаківщина – 3 земельні ділянки, 28,2645 га; 

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

розробки – документація по 17 земельних ділянках для 

створення громадських пасовищ загальною площею 

152,3509 га. 
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Проведено організаційну роботу щодо укладання 

договорів оренди земельних ділянок, які 

використовувались без правових підстав. 

Протягом 2018 року спільно з Управлінням з 

контролю за охороною та використанням земель ГУ 

Держгеокадастру в Хмельницькій області обстежено 16  

земельних ділянок. До бюджету надійшло 200978 грн. 

штрафу за самовільне зайняття земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної 

власності від 4 товаровиробників. 

У 2018 р. здійснено повний комплекс заходів, 

необхідних для передачі земель сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну 

власність об’єднаної територіальної громади. 

Підготовлено до передачі 135 сформованих ділянок – 

площею 2974,01 га та 417, які були сформовані шляхом 

проведеної інвентаризації – площею 2579,5 га. Також 

проведено інвентаризацію нерозпайованих земель 

площею 6205 га. 

Здійснюється постійний контроль за використанням 

та охороною земель комунальної форми власності, 

додержання землевласниками та землекористувачами 

земельного та екологічного законодавства, 

встановленого режиму використання земельних ділянок 

відповідно до їх цільового призначення та умов 

надання. 

1.1.1.2. . Ефективний менеджмент   

комунальним майном  для 

зміцнення фінансового потенціалу 

громади  
 

Проведено інвентаризацію наявного комунального 

майна та прийнято рішення 62 сесії селищної ради від 

21.12.2018 р. №28 «Про затвердження переліку об’єктів 

комунального майна, що перебувають у власності 

Летичівської селищної ради». 

Створено електронний реєстр комунального майна. 

Здійснено перегляд договорів оренди майна з 

метою недопущення втрат для бюджету селищної 

ради. 

Прийнято порядок виявлення об’єктів відумерлої 

спадщини, безгосподарного майна та взяття їх на 

облік. 

Рішенням 62 сесії селищної ради від 21.12.2018 р. 

№24 затверджено Програму приватизації 

комунального майна на території Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки з метою пошуку 

ефективного власника об`єктам комунальної 

власності, а також забезпечення надходження коштів 

від приватизації комунального майна до селищного 

бюджету. 

Здійснюється контроль за сплатою коштів  пайової 

участі. Протягом 2018 р. надійшло 125742,76 грн. 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту від: ТОВ «Летичівський Рембуд»  - 

54644,34 грн., ПП Бачинський О.П. – 7102,37  грн., 

Бутенко О.Г. – 1406,84 грн., Бутенко О.Г. – 2813,68 
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грн., Вільчинська О.В. – 3788,00 грн., ТОВ 

«Летичівський комбікормовий завод» – 55987,53 тис. 

грн. 

1.1.1.3. Повноцінне  використання 

наявних природних ресурсів, 

сировини (земельних, водних, 

лісових, корисних копалин, 

відходів сільського господарства 

тощо)  
 

В інвестиційний паспорт включено торфородовище 

за межами с.Бохни (26,4913 га), кар’єр з запасами 

вапняків та будівельного піску за межами с.Снітівка (4 

га) з метою залучення інвесторів для розробки цих  

родовищ. 

Здійснюється розробка проектної пропозиції з 

налагодження перероблення на біопаливо відходів 

деревообробки та продукції сільського господарства 

для залучення інвестиційних коштів. 

Підготовлено перелік вільних земельних ділянок на 

території Летичівської селищної ради, які можуть бути 

використані для вирощування енергетичних культур та 

малопродуктивних земель для біоенергетики в рамках 

проекту «Сприяння сталому використанню 

малопродуктивних земель для біоенергетики через 

європейську веб-платформу – BIOPLAT‑EU» 

Європейської програми «Горизонт 2020 – Конкурентна 

низьковуглецева енергетика». 

Операційна ціль 1.1.2    Формування  сприятливого  

середовища для залучення інвестицій 

Завдання Заходи 

1.1.2.1. Забезпечення підготовки 

території громади, об’єктів 

інфраструктури   для залучення 

вітчизняних та іноземних  

інвестицій  

 

Одним з пріоритетних напрямків роботи є створення 

привабливих умов для залучення інвестицій шляхом 

розробки та прийняття основних містобудівних 

документів. На виконання Програми забезпечення 

містобудівною документацією населених пунктів на 

території Летичівської селищної ради на 2018 рік з 

селищного бюджету використано 77,6 тис. грн. 

У 2018 році здійснювалась робота з виготовлення 

містобудівної документації по населених пунктах 

Летичівської ОТГ: 

1. Завершено розроблення 8 генеральних планів по 

населених пунктах громади: с.Ялинівка, с.Сахни, 

с.Прилужне, с.Бохни, с.Гречинці, с.Снітівка, 

с.Грушківці, с.Буцни. Генплани по с.Ялинівка, с.Сахни, 

с.Прилужне погоджено містобудівною радою. 

2. Історико-архітектурний опорний план смт Летичів 

погоджено в Управлінні культури, національностей, 

релігії, та туризму Хмельницької ОДА. На даний час 

він погоджується в відділі містобудування та 

архітектури Хмельницької ОДА. 

3. Виготовлено та затверджується 2 детальні плани 

території в смт Летичів та с.Новокостянтинів (для 

будівництва амбулаторії). 

Представники громади брали участь в навчальних 

семінарах, конференціях, круглих столах з питань 

інвестиційної діяльності, також до участі було 

запрошено суб’єктів підприємницької діяльності.  

Протягом 2018 р. здійснювалось сприяння залученню 
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компаній-інвесторів на територію громади. 

Летичівською селищною радою надано погодження на 

передачу в користування земельних ділянок для 

будівництва сонячних електростанцій, отримано 

кадастровий номер: ТОВ «Енерго-2018» – 28,22 га за 

межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області. З метою створення сприятливих 

умов для господарської діяльності суб’єктів 

господарювання на території Летичівської ОТГ у 2018 

році здійснено продаж двох земельних ділянок, а саме: 

земельної ділянки площею - 0,1275 га по вул. 

Савіцького Юрія, 90/2, та  земельної ділянки площею 

1,9416 га по вул. Кармалюка, 83/4.  До місцевого 

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

1.1.2.2. Популяризація інформації 

про громаду та її інвестиційні 

потреби  

На сайті селищної ради оприлюднено інвестиційний 

паспорт Летичівської ОТГ. Сформовано перелік 

вільних приміщень та земельних ділянок на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади, які можуть бути запропоновані для 

інвестиційних пропозицій. 

Представники селищної ради протягом 2018 р. брали 

участь в наступних програмах по децентралізації: 

1. Проект «Підтримка об’єднаних територіальних 

громад Хмельницької області у становленні нової 

освітньої функції та оптимізації шкільної мережі» в 

рамках програми «Децентралізація у сфері освіти» 

Шведсько-українського проекту «Підтримка 

децентралізації в Україні». 

2. Навчальні заходи, що організовуються Асоціацією 

міст України в рамках проекту «Розробка курсу на 

зміцнення місцевого самоврядування в Україні 

(ПУЛЬС)», що впроваджується за підтримки USAID. 

3. Навчальні заходи та обмін досвідом, що 

організовуються Хмельницьким відокремленим 

підрозділом установи Центр розвитку місцевого 

самоврядуваня в рамках проекту U-LEAD з Європою 

“Підтримка реформи децентралізації в Україні”. 

4. Проект «Староста об’єднаної територіальної 

громади та громадськість: виклики сьогодення» в 

рамках проекту Фонду Ганса Зайделя «Сприяння 

розвитку державного управління та місцевого 

самоврядування в Україні». 

5. «Школа локальної демократії», що реалізовується 

громадською організацією “Освітньо-аналітичний 

центр розвитку громад” спільно з Тернопільським 

регіональним відділенням “Асоціації міст України” за 

підтримки фонду NED, у вересні  відбувся навчальний 

візит до Республіки Польща. 

6. Навчальний візит до Республіки Польща: 

“Вивчення польського досвіду у проведенні реформи 

місцевого самоврядування та децентралізації влади” в 

квітні 2018 року за результатами участі в Школі 
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місцевого самоврядування DESPRO-2017. 

7. Медіашкола децентралізації для регіональних 

журналістів у березні 2018 року (Миколаїв, Чернівці, 

Черкаси, Хмельницький, Маріуполь), що реалізовується 

Академією української преси за сприяння Програми 

«U-LEAD з Європою», GIZ та Шведським агентством з 

питань міжнародного співробітництва і розвитку (Sida). 

8. Проект з підготовки фахівців у галузі молодіжної 

політики “Публічне адміністрування у сфері 

молодіжної політики”, що реалізовується громадською 

організацією “Освітньо-аналітичний центр розвитку 

громад” спільно з Тернопільським національним 

економічним університетом, Міністерством молоді та 

спорту України, Комітетом Верховної Ради України з 

питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму за 

підтримки Програми “U-LEAD з Європою”. 

9. «Школа соціальних перемовників», яка 

впроваджується в рамках проекту «Інститут соціальних 

перемовників» ГО «Агенція сталого розвитку «АСТАР» 

за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» в 

рамках програмної ініціативи «Права людини та 

правосуддя». 

10. Програма «Вартові безпеки», що реалізовується 

ВГО «Побратими» та  проектом «Добровольці-

вогнеборці». 

11. В програмі «Децентралізація на практиці – 

вчимося один від одного», що реалізовується Фондом 

«Освіта для демократії» (Варшава, Польща), 

Громадською організацією «Наше Поділля» (Вінниця) 

та Товариством Лева (Львів), в листопаді відбувся 

навчальний візит до Республіки Польща. 

12. В Всеукраїнському тренінгу «DIGITAL в 

молодіжній роботі», що реалізовується Міністерством 

молоді та спорту України, управлінням молоді, 

фізичної культури та спорту Запорізької обласної 

державної адміністрації, NGO «YES». 

Подано анкету про туристичний потенціал 

Летичівської обʼєднаної територіальної громади для 

туристичного хабу «Розвиток туризму в умовах нових 

громад», що реалізовуватиметься програмою USAID 

DOBRE спільно з Українським кризовим медіа-

центром. 

Розроблено рекламно-іміджеву продукцію по 

Летичівській селищній об’єднаній територіальній 

громаді: інформаційну брошуру та буклет. 

У 2018 р. впроваджено Бюджету участі 

Летичівської ОТГ як конкурс проектів для жителів 

громади на загальну суму 550 тис. грн.  

1.1.2.3. Вдосконалення процедур 

та методів залучення інвестицій 

Здійснюється системна підготовка інвестиційних  

проектів, пропозицій та  поширення їх через  

спеціалізовані  організації та заходи. Подано 

інвестиційний паспорт Летичівської ОТГ в 
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Департамент економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури Хмельницької ОДА. У 2018 році 

подано 8 проектних заявок на отримання фінансування 

ДФРР. 

Розроблено проект порядку передачі (надання) 

земельних ділянок у власність або в користування із 

земель комунальної власності Летичівської селищної 

ради. 

У 2018 р. через центр надання адміністративних 

послуг Летичівською селищною радою надавалось 11 

адміністративних послуг. Також було подано проектну 

заявку на участь у першому раунді Фази впровадження 

Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення 

Центрів надання адміністративних послуг. 

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

домогосподарств населення 

Операційна ціль 1.2.1. Ефективна діяльність  особистих  селянських господарств 

Завдання Заходи 

1.2.1.1. Створення сприятливих  

умов для розвитку особистих   

селянських господарств  

 

 

 

 

 

 

Рішенням 27 сесії Летичівської селищної ради від 

27.04.2017 р. № 5 затверджено Програму підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників на території 

Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки. 

Програмою передбачено відшкодування вартості 

доїльних апаратів вітчизняного виробництва, 

придбаних протягом періоду дії Програми для сімей, 

що утримують не менше 3 корів, в розмірі 50% 

вартості. Протягом 2018 року відшкодовано 50% 

вартості доїльних апаратів 36 заявникам на загальну 

суму 141,8 тис. грн. Рішенням 62 сесії Летичівської 

селищної ради від 21.12.2018 р. №9 затверджено 

Програму підтримки сільськогосподарських 

товаровиробників на території Летичівської селищної 

ради на 2019-2021 роки. 

У лютому 2018 року двоє старост Летичівської ОТГ 

взяли участь в круглому столі на тему «Створення 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 

перспективи подальшої діяльності», що проводився 

Департаментом агропромислового розвитку, екології та 

природних ресурсів Хмельницької 

облдержадміністрації.  
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1.2.1.2. Підтримка розвитку в 

громаді кооперативного руху 

Організовано поїздку в с. Радісне Красилівського 

району для ознайомлення з роботою СОК «Радота», 

взяло участь 16 осіб. 

Розповсюджено методичні матеріали про створення 

кооперативів серед старост Летичівської ОТГ, 

здійснюється пошук бажаючих заснувати СОК в 

громаді. 

В травні 2018 року було подано проектну заявку на 

отримання японської технічної допомоги для створення 

молочного сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу в Летичівській селищній об’єднаній 

територіальній громаді. 

Операційна ціль 1.2.2.  Розвиток підприємництва 

Завдання Заходи 

1.2.2.1.   Сприяння розвитку  

діючих та створенню нових 

суб’єктів господарювання малого 

та середнього бізнесу 

 

 

 

 

 

 

 
 

Летичівською селищною радою надано погодження 

на передачу в користування земельних ділянок для 

будівництва сонячних електростанцій, отримано 

кадастровий номер: ТОВ «Енерго-2018» – 28,22 га за 

межами смт Летичів Летичівського району 

Хмельницької області. 

В інвестиційному паспорті розміщено перелік 

вільних приміщень, які можуть бути запропоновані для 

інвестиційних пропозицій. 

Суб’єктам господарювання систематично 

повідомляється про проведення регіональних та 

міжнародних виставково-ярмаркових заходів, бізнес-

зустрічей з метою підвищення 

конкурентоспроможності продукції, встановлення 

корисних ділових контактів. 

З метою підвищення рівня зайнятості населення, 

активізації зусиль безробітних до пошуку роботи, 

особистої та професійної самореалізації, розвитку 

підприємницької ініціативи Летичівським районним 

центром зайнятості організовуються семінари-тренінги 

із залученням соціальних партнерів : 

- інформаційні семінари «Як розпочати свій бізнес». 

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

Також протягом 2018 року п’ятьом особам надано 

індивідуальні консультації з питань організації та 

ведення підприємницької діяльності 

З метою досягнення балансу інтересів суб’єктів 

господарювання та влади прийнято 5 регуляторних 

актів з встановлення ставок місцевих податків та зборів 

на 2019 рік. Визначено пільги щодо місцевих податків 

та зборів. Встановлено на території Летичівської 

селищної ради ставки для платників єдиного податку 

для всіх видів діяльності, які зареєстровані в усіх 

населених пунктах Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади крім смт Летичів, для І групи 

платників в розмірі 5% від прожиткового мінімуму, а 

для ІІ групи – в розмірі 5% від мінімальної заробітної 
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плати, тоді як в смт Летичів– 10%. 

З метою створення сприятливих умов для 

господарської діяльності суб’єктів господарювання на 

території Летичівської ОТГ у 2018 році здійснено 

продаж двох земельних ділянок, а саме: земельної 

ділянки площею - 0,1275 га по вул. Савіцького Юрія, 

90/2, та  земельної ділянки площею 1,9416 га по вул. 

Кармалюка, 83/4.  До місцевого бюджету  від продажу 

землі надійшло 507,1 тис. грн. 
1.2.2.2. Популяризація 
підприємництва та фермерства, 
підвищення професійного рівня 
підприємців, навчання 
підприємців-початківців. 

Підприємствам систематично повідомляється про 

проведення регіональних та міжнародних виставково-

ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей з метою 

підвищення конкурентоспроможності продукції, 

встановлення корисних ділових контактів. 

Летичівським районним центром зайнятості 

організовуються семінари-тренінги із залученням 

соціальних партнерів для популяризації 

підприємництва та фермерства. 

Територіальними органами центральної виконавчої 

влади надаються кваліфіковані роз’яснень податкового та 

пенсійного законодавства, норм ведення 

підприємницької діяльності за допомогою “прямих” 

телефонних ліній та інформування через ЗМІ. 

Летичівським районним центром зайнятості  спільно з 

соціальними партнерами здійснюється 

розповсюдження буклетів та облаштовано 

інформаційний куточок. 

Операційна ціль 1.2.3. Розвиток світоглядного, зеленого  

 та  спортивного     туризму 

Завдання Заходи 

1.2.3.1. Створення брендових 
туристичних продуктів, 
туристичних маршрутів 
 

З метою популяризації туристичних об’єктів на 

території Летичівської ОТГ на сайті селищної ради 

створено розділ «Туристичний потенціал». 

Проводяться екскурсії «Кармалюковими стежками 

Летичівщини».  

Випускається Летичівським БК інформаційний 

вісник «По – культурному…»  
Подано анкету про туристичний потенціал Летичівської 

обʼєднаної територіальної громади для туристичного хабу 

«Розвиток туризму в умовах нових громад», що 

реалізовуватиметься програмою USAID DOBRE спільно з 

Українським кризовим медіа-центром. 

У червні 2018 року начальник відділу культури, туризму, 

національностей та релігій селищної ради взяла участь в 

другій Всеукраїнській конференції «Культура і креативні 

індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої 

території», що організовувалася Міністерством культури 

України та Українським центром культурних досліджень за 

сприяння Національного бюро програми ЄС «Креативна 

Європа Україна», Вінницької ОДА, Тульчинської міської 

ради, Асоціації міст України. 
1.2.3.2. Системне формування 
привабливого іміджу громади в 

Протягом 2018 р. здійснювалось озеленення 
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області   та  за   її межами 
 

територій, розчистка водоймищ, на покращення 

благоустрою населених пунктів використано 4631,6 тис. 

грн. 

Розроблено рекламно-іміджеву продукцію по 

Летичівській селищній об’єднаній територіальній 

громаді: інформаційну брошуру, буклет, схематичну 

карту громади. 

Розроблено інвестиційний паспорт Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади. 

Учні Летичівської музичної школи, Летичівського 

центру творчості дітей та юнацтва, загальноосвітніх 

закладів громади регулярно підтверджують свою 

майстерність на олімпіадах та конкурсах 

Всеукраїнських та міжнародних рівнів. 

1.2.3.3. Збереження  та 

популяризація культурної 

спадщини краю,  підтримка 

фольклору, відродження художніх 

промислів 

Колективи здійснюють збереження та популяризацію 

різдвяних колядок, щедрівок та віншування кожного 

села, старовинних гаївок, пісень під час виступів на 

різноманітних культурних заходах. 
Колективи та майстри декоративно-прикладного 

мистецтва закладів культури клубного типу взяли участь у 

конкурсах та фестивалях: 

– Фестиваль Різдвяних колядок “Колядуймо разом, друзі 

на довгий вік та на добрий рік”; 

- 17 січня 2018 р. в Летичівській дитячій музичній 

школі відбувся вечір колядок та щедрівок «Сяйво 

Віфлеємської зірки», який розпочався урочистим відкриттям 

оновленого класу образотворчого мистецтва. 

–  народне свято Масляної та Колодія святкували у 

с.Гречинці та с.Івонинці; 

– Летичівський будинок культури взяв участь у обласному 

конкурсі-огляді по збереженню нематеріальної культурної 

спадщини “Доторкнись до душі свого народу”; 

– 6 липня 2018 р. – народно-обрядове свято Івана Купала 

під назвою “Ой пливи, пливи, віночку” та ін. 

Проведено екскурсію «Кармалюковими стежками 

Летичівщини», урочисте запалення вогнів на головній 

ялинці Летичева, дитячий захід до Дня Святого 

Миколая, концертні програми до пам’ятних дат та 

професійних свят. 

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 Заходи 

2.1.1.1. Покращення 

інфраструктури доріг, 

доступність  пасажирських  

перевезень 

   На ремонт та утримання автомобільних доріг всього у 

2018 р. спрямовано 9,7 млн. грн., а саме: 

– здійснено поточний ремонт доріг в населених пунктах 

громади на суму 2,5 млн. грн. з селищного бюджету, 

відремонтовано 6,1 км доріг; 

– здійснено капітальний ремонт доріг в населених 

пунктах громади на суму 4,4 млн.грн. з селищного 
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бюджету: 

* капітальний ремонт вул. Юрія Бурка с. Голенищево на 

суму 1,2 млн. грн. площею 1494м
2
; 

* капітальний ремонт вул. Шевченка смт Летичів на 

суму 456,7 тис. грн. площею 700 м
2
; 

* капітальний ремонт вул. Смолінського Леоніда від 

будинку №29 до пров. Чапаєва смт Летичів на суму 1,7 

млн. грн. площею 3330 м
2
; 

*  капітальний ремонт вул. Зубкова Івана смт Летичів на 

суму 728,4 тис грн. площею 1430 м
2
;      

– на капітальний ремонт доріг комунальної власності 

використано кошти субвенції на розвиток 

інфраструктури на суму 2,8 млн.грн.: 

* капітальний ремонт вул. Комарова смт Летичів  на 

суму 1,2 млн. грн. площею 2288 м
2
; 

* капітальний ремонт вул. Василя Мазура (Ревуцького) 

смт Летичів на суму 277,2 тис. грн.. площею 700 м
2
; 

* капітальний ремонт вул. Войтова смт Летичів на суму 

907,2 тис. грн. площею 2135 м
2
; 

* капітальний ремонт вул. Осліковського смт Летичів на 

суму 391,1 тис. грн. площею 916 м
2
. 

Здійснюється сприяння капітальному ремонту 

автодороги через смт Летичів М-12 Стрий-Тернопіль-

Кропивницький-Знам’янка. Надано усі необхідні 

погодження від органу місцевого самоврядування. 

У 2018 р. на виконання Програми  розвитку 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення на території Летичівської селищної об'єднаної 

територіальної громади на 2016-2018 роки з селищного 

бюджету профінансовано 170 тис. грн. 
У 2018 році з селищного бюджету профінансовано на 

компенсаційні виплати автоперевізникам за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян 985,2 тис. грн. 

Планується придбати автобус для забезпечення належного 

автобусного сполучення з усіма населеними пунктами 

громади. Здійснюється контроль за виконанням договору 

перевезення пасажирів перевізником на міському маршруті. 

2.1.1.1. Забезпечення всіх 

жителів громади якісною питною 

водою та для господарських 

потреб 

Згідно з розподілом субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій  

реалізовуються проекти: 

1. Будівництво розвідувально-експлуатаційної 

свердловини та мережі водопостачання по вул. 

Центральній та вул. Колгоспній в с. Гречинці,  

Летичівського району, Хмельницької області – 

використано 585,356 тис. грн., з них кошти субвенції 

579,502 тис.грн., кошти селищного бюджету 5,854 тис. 

грн.  

2. Будівництво експлуатаційно-розвідувальної 

свердловини та мережі водопостачання в с. Сахни, 

Летичівського району, Хмельницької області – 

використано 300,668 тис. грн., з них кошти субвенції 

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

3. Будівництво мережі водопостачання по вул. 

Центральній в с. Майдан-Голенищівський, Летичівського 

району, Хмельницької області – використано 224,292 

тис. грн., з них кошти субвенції 222,049 тис.грн., кошти 

селищного бюджету 2,243 тис. грн. 

Використано кошти субвенції на розвиток 

інфраструктури на реконструкцію водогонів: 

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

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

– реконструкція мережі водопостачання від будинку 
№34 по будинок №83 по вул.Кармелюка в смт Летичів, 
Хмельницької області, обсяг фінансування за рахунок 
коштів субвенції 870,735 тис. грн. Використано 870,735 
тис. грн. 

Також продовжено водогін по двох вулицях в с. 

Терлівка загальною протяжністю 750 м на суму 80 тис. 

грн., з них 50 тис. грн. по соціальній угоді, по вул. 

Автопарківській в смт Летичів – 7,7 тис.грн. 
Здійснено ремонт та очищення 45 криниць 

громадського користування в населених пунктах на 

території громади. 

2.1.1.2. Безпечне водовідведення Вивчаються потреби в сфері водовідведення у 

населених пунктах громади. 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

будівництво каналізаційно-напірного колектора по 

вул.Кармалюка. Подано на розгляд регіональної комісії 

проектну заявку «Будівництво каналізаційного колектору 

для підключення житлового масиву по вул. Кармалюка в 

смт. Летичів Хмельницької області» для фінансування за 

рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку у 2019 році. 

Завершується реалізація реконструкції каналізаційно-

напірної станції та напірного колектора в смт Летичів. 

За рахунок коштів Державного фонду регіонального 

розвитку Летичівською селищною радою реалізовується 

проект з реконструкції очисних споруд в смт Летичів. 

Для проведення співфінансування з селищного бюджету 

виділено 303,0 тис. грн., кошти ДФРР – 2718,0 тис. грн. 

(рішення 47 сесії Летичівської селищної ради від 

28.02.2018 р. №28). Визнано одержувачем бюджетних 

коштів та делеговано функції замовника Хмельницькій 

обласній службі єдиного замовника. Станом на 

01.01.2019 року використано 1717,998 тис. грн. – кошти 

ДФРР, 150 тис. грн. – кошти селищного бюджету. 
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Операційна ціль 2.1.2.   Благоустрій населених пунктів 

Завдання Заходи 

2.1.2.1. Впорядкування системи 

збору та утилізації побутових 

відходів  

На виконання заходів Програми благоустрою 

Летичівської селищної ради на 2018 рік використано 4631,6 

тис. грн. 

Сформовано графіки вивезення ТПВ працівниками КГП 

«Злагода»  за 5 маршрутами. 

Утилізація сміття здійснюється на впорядкованому 

сміттєзвалищі в смт Летичів. 

Придбано 30 контейнерів для організації роздільного 

збору сміття на суму 84 тис. грн.  

КГП «Злагода» здійснює укладання договорів на 

вивезення сміття з населенням та суб’єктами 

господарювання. Відділом муніципальної інспекції 

проведена робота з старостами щодо заключення 

договорів на вивезення сміття, заключено 312 договорів 

(робота продовжується). 

Рішенням 55 сесії селищної ради від 30.08.2018 р. №8 

затверджено Правила благоустрою забезпечення чистоти 

порядку і дотримання тиші на території Летичівської 

селищної ради. 

Відділом муніципальної інспекції здійснено подворовий 

обхід в смт Летичів, складено 101 припис. 

Проведена робота з приватними підприємцями, щодо 

здійснення прибирання прилеглої території та 

дотримання правил благоустрою селища Летичів – 

складено 22 приписи. 

Постійно силами працівників селищної ради, КГП 

«Злагода» та безробітних громадян, направлених на 

громадські роботи, проводилось впорядкування 

територій біля пам’ятників Т.Шевченку, У.Кармалюку, 

воїнам афганцям, Монументу Слави, пам’ятників та 

пам’ятних знаків загиблим воїнам в населених пунктах 

Летичівської громади, благоустрій площ та вулиць 

громади. Організовуються акції «За чисте довкілля», 

місячники благоустрою. 

2.1.2.2. Озеленення територій, 

встановлення вуличного  

освітлення та  облаштування 

місць  відпочинку  громадян  

Постійно проводиться робота по зрізці аварійних 

дерев та чагарників. Дозвіл на зрізку дерев на підставі 

заяв громадян затверджується рішенням виконавчого 

комітету селищної ради. 

Придбано обладнання спортивних та дитячих 

майданчиків для с.Голенищеве та Майдан-

Голенищівський в результаті перемоги проектів в Бюджеті 

участі. Встановлення відбудеться у 2019 р. 

Згідно з розподілом субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій  

реалізовувався проект  «Нове будівництво лінії 

електропередач для вуличного освітлення в с. Марківці, 

Летичівського району, Хмельницької області» – 

використано 288,007 тис. грн., з них кошти субвенції 

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

Побудовано мережі вуличного освітлення по вулицях 

Войтова, Коцюбинського, Матросова, Максимчука, 

Комсомольській, провулку Коцюбинського. 

З метою озеленення території громади протягом 2018 р. 

здійснювалось насадження дерев, кущів, декоративних 

рослин з залученням громадян на добровільних умовах. 

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 Заходи 

2.2.1.1. Посилення матеріально-

технічного бази сфери надання 

комунальних послуг 

Для комунального підприємства КГП «Злагода» на 
поповнення статутного фонду з селищного бюджету 
виділено 200 тис. грн. 

За рахунок коштів інфраструктурної субвенції у 2018 р. 
здійснено закупівлю транспортних засобів спеціального 
призначення (сміттєвоз) та закупівля обладнання 
комплектувальних виробів (сміттєвозне обладнання типу 
ВЛІВ супер міні Б) для транспортних засобів 
спеціального призначення комунального 
госпрозрахункового підприємства “Злагода” Летичівської 
селищної ради, обсяг фінансування за рахунок коштів 
субвенції 2067,0 тис. грн. Використано 2067,0 тис. грн., з 
них 1635,0 тис. грн. – на придбання сміттєвоза, 432,0 тис. 
грн. – на придбання та встановлення сміттєвозного 
обладнання. 
За рахунок коштів інфраструктурної субвенції у 2018 р. 

придбано обладнання спеціального призначення 
(течешукач термо-акустичний) для комунального 
госпрозрахункового підприємства “Злагода” , обсяг 
фінансування за рахунок коштів субвенції 79,0 тис. грн. 
КГП «Злагода» здійснюється надання населенню та 

організаціям транспортних послуг (автовишка, 

асенізаційна машина, екскаватор, грейдер та ін.), послуг з 

перевезення вантажів, ТПВ, порізки відходів видалених 

зелених насаджень ще порізом та ін. 

КГП «Злагода» здійснює укладання договорів на 

утримання житла та прибудинкових територій, збору 

побутових відходів, водопостачання та водовідведення з 

громадянами та суб’єктами  господарювання. 

КГП «Злагода» надаються послуги з утримання та 

бронювання торгових місць на комунальному ринку в 

смт Летичів. 

2.2.1.2. Ефективна тарифна 

політика, ринкові відносини в 

сфері комунальних послуг 

В склад тарифів на водопостачання та водовідведення 

закладено прибуток, який використовується для 

покращення каналізаційно-водопровідного господарства. 

Здійснюється робота з встановлення по будинкових та 

по квартирних  засобів обліку води, мінімізація втрат 

водних ресурсів. 

Проводився конкурс на визначення виконавця житлово-

комунальних послуг. Виконавцем є КГП «Злагода». 

Своєчасно здійснюється оплата виконавцю 
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комунальних послуг за  фактично надані послуги та 

виконані роботи. 

Проводиться роз’яснювальна робота для утворення 

об’єднань співвласників багатоквартирного будинку. 

Створено 10 ОСББ. 

З врахуванням впливу на собівартість послуг зміни 

мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії 

затверджено тарифи: 

– рішення виконавчого комітету селищної ради  від 

13.03.2018 р. №32 «Про затвердження скоригованих 

тарифів на послуги водопостачання та водовідведення КГП 

«Злагода»; 

– рішення виконавчого комітету селищної ради від 

29.11.2018 р. №157 «Про встановлення тарифів на 

транспортні послуги по перевезенню пасажирів в смт 

Летичеві у міському пасажирському транспорті загального 

користування». 
Операційна ціль 2.2.2.   Політика енергетичної незалежності та економії ресурсів 

Завдання Заходи 

2.2.2.1. Впровадження 

перспективних заходів для 

забезпечення економії 

енергетичних та фінансових 

ресурсів 

 

Виготовлено проектно-кошторисну документацію для 

вуличного освітлення в с.Кудинка. Взято технічні умови 

для виготовлення проектно-кошторисної документації по 

селах Антонівка, Гречинці, Михунки, Івоненці, 

Голенищеве. 
На утримання  та  поточний  ремонт  мереж  вуличного 

освітлення по Летичівській ОТГ  використано 450 тис.грн. 

Впроваджено програму по енергозбереженню та 

енергоменеджменту «Енергобаланс» з метою економії 

енергоресурсів. 

Замінено лампи в установах селищної ради на лампи LED. 
Визначено вільні земельні ділянки на території 

Летичівської селищної ради, які можуть бути 

використані для вирощування енергетичних культур 

(енергетична верба та ін.). 

2.2.2.2. Енергозбереження в 

бюджетних установах 

У 2018 р. здійснювались заходи з енергозбереження. 
Проведено ремонт покрівлі сільського будинку культури 

с.Козачки на суму 52,7 тис.грн. 

Встановлено системи електричного опалення в 

приміщеннях Летичівського будинку культури на суму 158297 

грн., сільського будинку культури с.Ялинівка на суму 15961 

грн. та сільського клубу с.Рудня на суму 25734 грн. 

Замінено, на новий, підвідний електрокабель до лічильника 

для АЗПСМ с. Грушківці. 

Для дитячо-юнацької спортивної школи виділено 116,385 

тис. грн. на капітальний ремонт системи опалення та 

реконструкцію приміщення під теплогенераторну 169,661 тис. 

грн. 

В рамках проведення реорганізації закладу дошкільної 

освіти села Козачки шляхом приєднання до Козачківської 

початкової школи І ступеня виконано ремонтні роботи для 

облаштування закладу дошкільної освіти (ігрова, спальня, 

кімната гігієни) на суму 180 тис.грн. 

Завершено заміну всіх вікон на пластикові, здійснено 

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

ДНЗ». 

У Голенищівській ЗОШ І-ІІІступенів та 

Новокостянтинівській ЗОШ І-ІІІ ступенів замінено двері  у 

класних кімнатах на суму 142 тис.грн. 

Для продовження робіт з реконструкції Летичівського НВК 

№2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів–гімназія» виділено з селищного 

бюджету співфінансування в розмірі 1 млн. грн., кошти ДФРР 

– 4 млн. грн. Визнано одержувачем бюджетних коштів та 

делеговано функції замовника Хмельницькій обласній службі 

єдиного замовника. Станом на 01.01.2019 року використано 

3200 тис. грн. – кошти ДФРР, 1000 тис. грн. – кошти 

селищного бюджету. 

У 2018 році за рахунок коштів державного бюджету 

розпочато реалізацію проекту з будівництва приміщення 

Новокостянтинівської АЗПСМ, придбання житла для 

сімейного лікаря, автомобіля, укомплектування АЗПСМ 

відповідно до табеля оснащення. Визнано одержувачем 

бюджетних коштів та делеговано функції замовника ДП 

«Хмельницькій обласній службі єдиного замовника» на суму 

5385,186 тис.грн. – кошти субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості та 

598,354 тис.грн. – співфінансування з місцевого бюджету на 

будівництво Новокостянтинівської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини по вул.Центральній в 

с.Новокостянтинів Летичівського району (Летичівська 

об’єднана територіальна громада), виготовляється ПКД та 

детальний план території для будівництва АЗПСМ. 

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 Заходи 

3.1.1.1. Створення системи 

підвищення ефективності 

надання освітніх послуг, 

розвитку дошкільної та   

позашкільної освіти  

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного 

віку в громаді відповідно до їх індивідуальних 

особливостей, культурних потреб спільно із батьками 

здійснюють 15 дошкільних навчальних  закладів( із них 

5 –в місті, 10- в селі), у яких дошкільною освітою 

охоплено 683 вихованців. 11 ДНЗ забезпечені 

комп’ютерною технікою, до мережі Інтернет 

підключено 4 ДНЗ. 

Для дошкільних навчальних закладів у 2018 р. було 

придбано різної техніки, обладнано спортивно-ігрові 

майданчики  на суму 312 тис. грн. 

В рамках проведення реорганізації закладу 

дошкільної освіти села Козачки шляхом приєднання до 

Козачківської початкової школи І ступеня виконано 

ремонтні роботи для облаштування закладу дошкільної 

освіти (ігрова, спальня, кімната гігієни) на суму 180 

тис.грн. 

Станом на 31.12.2018 року всіх матеріалів для потреб 

Нової  Української Школи (меблі, дидактичний 
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матеріал, комп’ютерне обладнання та інтерактивні 

комплекси) завезено на суму 2,087 млн.грн., що 

становить 95% від умов заключених договором. 

14 перших класів закладів освіти, де навчаються 223 

учнів громади, безкоштовно отримали набори  LEGO. 

Суттєво зміцнено матеріально-технічну базу закладів 

загальної середньої освіти: 

– придбано цифрову лабораторію в Летичівський 

НВК №1 «ЗОШ І-ІІІст.-ліцей»; 

– завершено заміну всіх вікон на пластикові, 

здійснено капітальні ремонти фізичного кабінету, 

кабінету інформатики та кабінету НУШ у 

Летичівському НВК №3 «ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ»; 

– у Голенищівській ЗОШ І-ІІІступенів та 

Новокостянтинівській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів замінено двері  у класних кімнатах на 

суму 142 тис.грн.; 

– модернізовано харчоблок у Вербецькій ЗОШ І-ІІ 

ступенів (придбано сушки для посуду, мойки, 

роздаткові столи, стелажі для зберігання  посуду); 

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

гімназія» завершено реконструкцію їдальні, 

встановлено лінію гарячого харчування на суму 91,4 

тис. грн.; 

– придбано сучасні електричні м’ясорубки у 

Вербецьку ЗОШ І-ІІ ст., Гречинецький НВК та 

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

Відповідно до укладених договорів з виконавцями 

робіт здійснювались ремонти в Летичівському НВК №2 

(утеплення фасаду, реконструкція корпусу для 1-х 

класів), Летичівському НВК №1 (реконструкція 

приміщення для Інклюзивно-ресурсного центру), 

Центрі творчості для дітей та юнацтва. 

В усіх навчальних закладах громади завершені 

поточні ремонтні роботи, використано 358,3 тис.грн. 

Придбано 32-містний автобус, який закриває маршрут 

Летичівський НВК №1-ліцей–Козачки. В 

розпорядженні відділу освіти перебуває 17 

транспортних одиниць (14 автобусів і 3-Газелі), що 

здійснють підвіз 521 учня із 36 населених пунктів за 22 

маршрутами до освітніх закладів громади. 

Всі освітні  заклади  громади мають мультимедійні 

комплекси,  заклади освіти та 11 садочків забезпечені 

комп’ютерною технікою та підключені до мережі 

ІНТЕРНЕТ. У закладах є в наявності програмне 

забезпечення та електронні підручники. 

Створено комунальну установу «Інклюзивно-

ресурсний центр» Летичівської селищної ради. 

Прийнято Програму оздоровлення та відпочинку 

дітей Летичівської селищної  об’єднаної територіальної  

громади на 2016-2020 роки, затверджену рішенням 7 

сесії Летичівської селищної ради від 21 квітня 2016 
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року №9. На оздоровлення дітей шкільного віку 

використано кошти  селищного бюджету – 86,4 тис. 

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

бюджету – 194,5 тис. грн. 

З 17 червня по 24 червня 2018 року 77 талановитих, 

обдарованих дітей було оздоровлено на морі у смт 

Залізний порт Херсонської області за кошти селищного 

бюджету в сумі 208 тис. грн. 

З 16 по 21 липня 2018 року працював мовний табір 

«Rainbow» на базі Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – гімназія», охоплено 260 дітей. Використано 

позабюджетних коштів 32 тис. 500 грн. 

Забезпечено інформування про діяльність освітніх 

закладів на сайтах селищної ради та освітніх закладів. 

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради продовжує роботу щодо забезпечення якісного 

викладання навчальних предметів в освітніх закладах 

громади відповідно до Державного стандарту загальної 

і повної середньої освіти. 

У загальноосвітніх навчальних закладах громади 

здійснюється реалізація Міжнародних та 

Всеукраїнських проектів «Інтелект України», «Школа 

дружня до дитини», Національний проект «Відкритий 

світ», українсько-шведський проект «Уроки для 

стійкого розвитку»,  «Відкрита Польща», «Гармонія 

інтелекту та здоров`я», «Соціальна взаємодія: 

досягнення та перспективи розвитку».  Всі заклади 

впроваджують інноваційну діяльність як «Школа 

сприянню здоров’я».  

Проведено  заходи, направлені на залучення 

обдарованої молоді до науково-дослідницької 

діяльності МАН,  Всеукраїнські олімпіади  ІІ та ІІІ 

етапів, конкурси, спортивні змагання. 

Створені необхідні умови щодо забезпечення дітей 

позашкільною освітою. В 68 гуртках та клубах за 

інтересами займається 1115 учнів Летичівської ОТГ. 

За результатами оцінювання Вінницького 

регіонального центру оцінювання якості освіти та за 

наслідками вступної компанії 2018 року випускники 

шкіл нашої громади посіли 1 місце серед районів 

області та 4 місце серед міст Хмельниччини. 

Операційна ціль 3.1.2.    Естетичне та духовно-патріотичне  виховання молоді, 

становлення її  активної громадської позиції  

Завдання Заходи 

3.1.2.1. Формування у дітей та 

молоді громадської 

самосвідомості, почуття 

патріотизму та обов’язку  

відповідальності перед 

суспільством 

Впроваджуються в системі освіти громади 

концептуальні ідеї національного виховання, 

патріотизму, спрямовані на становлення моральної, 

духовної й життєвої  компетентної особистості. З 8 по 

11 червня 2018 року проведено збір дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та 

таборування наметового табору «Летичівська січ», 

охоплено відпочинком 153 дитини, витрачено 29 тис. 
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грн. з селищного бюджету. 

Практична природоохоронна робота є важливою 

частиною всієї діяльності школярів, включає 

проведення традиційних  шкільних, регіональних  

заходів, спрямованих на захист довкілля, розв'язання 

нагальних екологічних проблем природної території  

громади. 

Щорічно організовується святкування Дня захисту 

дітей, забезпечується участь дітей з усіх навчальних 

закладів громади. 

Здійснюється індивідуальна та групова робота серед 

підлітків та молоді щодо збереження репродуктивного 

здоров’я, планування сім’ї, відповідального батьківства та 

безпечної статевої поведінки. 

Селищна рада сприяє впровадженню положень 

Європейської хартії щодо участі молоді у суспільному 

житті. 

3.1.2.2. Виховання 

дбайливого ставлення до 

збереження національних 

традицій, історії та культури 

З метою популяризація історії Летичівщини 

проводяться екскурсії «Кармалюковими стежками 

Летичівщини», заходи на базі закладів культури для 

жителів громади. 

На базі Летичівської публічної бібліотеки 

проводяться зустрічі молоді з письменниками, 

творчими та успішними особистостями, вихідцями з 

рідного краю. 

Контингент  дитячої музичної школи становить 289 

учнів. Вони регулярно підтверджують свою 

майстерність на олімпіадах та конкурсах 

Всеукраїнських та міжнародних рівнів. 

Бібліотеками проведено обслуговування 8282 

користувачів, з них Летичівською публічною 

бібліотекою – 1671, Летичівською бібліотекою для дітей 

– 1816. Бібліотеками проведено 118 соціокультурних 

заходи. Поповнено бібліотечний фонд Летичівської 

публічної бібліотеки на суму 4,5 тис. грн. з селищного 

бюджету, здійснено підписку періодичних видань для 

бібліотек громади на суму 44,2 тис.грн. з селищного 

бюджету. 

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

активного способу життя громадян 

Завдання Заходи 

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

До складу КНП  «Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» входять 1 міська та 3 

сільські амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини: Летичівська, Голенищівська, Грушковецька, 

Новокостянтинівська та 24 – фельдшерських пунктів, 3 

МПТБ.  

Рішенням 52 сесії селищної ради від 25.06.2018 р. № 

26 затверджено Програму розвитку первинної медико-

санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 

2018 рік, профінансовано 2220,4 тис. грн. 
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Рішенням 45 сесії селищної ради від 22.12.2017 р. 

№14 затверджено Програму покращення надання 

медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, 

на 2018-2019 роки. На виконання заходів Програми у 

2018 році для надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу, використано 66,1 тис. грн. з 

селищного бюджету. 

Проведено комплексний огляд інвалідів війни, 

учасників бойових дій та прирівняних до них осіб. 

100% охоплено диспансерним наглядом дитяче 

населення. 

У 2018 році за кошти селищного бюджету закуплено 

медичне обладнання для сімейних лікарів, оргтехніку, 

15 велосипедів для медичних  працівників сільської 

місцевості, автозапчастини для автомобілів, всього на 

суму 551,6 тис. грн. 

На придбання медикаментів у 2018 році спрямовано 

397,2 тис. грн., що на 3,9 тис. грн. більше, ніж у 2017 

році. 

В Летичівській ОТГ працює Урядова Програма 

«Доступні ліки», в рамках якої використано 595,2 тис. 

грн., видано 10199 рецептів на ліки. 

З 2 квітня 2018 року здійснюється національна 

кампанія з підписання пацієнтами закладів охорони 

здоров’я Декларації про вибір лікаря первинної 

медичної допомоги, незалежно від місця реєстрації чи 

проживання. 

5 червня 2018 року комунальне некомерційне 

підприємство «Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради 

заключило Договір про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій з 

Національною службою здоров’я України. 

3 1 листопада 2018 року Летичівський ЦПМСД 

підключено до медичної інформаційної системи 

MEDICS. 

У 2018 році за рахунок коштів державного бюджету 

розпочато реалізацію проекту «Будівництво 

Новокостянтинівської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини по вул.Центральній в 

с.Новокостянтинів», 5,385 млн.грн. – кошти субвенції з 

державного бюджету на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості та 598,3 тис.грн. – 

співфінансування з селищного бюджету. 
3.2.1.2.  Промоція здорового 
способу життя та якісного 
відпочинку 

На території Летичівської громади діє Цільова 

програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-

2021 роки, затверджена рішенням 19 сесії Летичівської 

селищної ради від 18 листопада 2016 року №21.                

У Летичівській громаді впроваджено систему змагань 

з волейболу, футболу, настільного тенісу, легкої 

атлетики, важкої атлетики. Проводяться  спортивні 

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

юнацькі спортивні ігри, ігри серед ветеранів спорту та 

інші заходи. 

Протягом 2018 року проведено 30 спортивних 

змагань та взято участь у 40 обласних та 

Всеукраїнських заходах, використано 115 тис.грн. з 

селищного бюджету та 35 тис. грн. позабюджетних 

коштів. 

На Всеукраїнському рівні спортсмени неодноразово 

здобували призові місця з волейболу,  легкої та важкої 

атлетики. До складу збірних команд області входять 3 

спортсмени, що неодноразово ставали переможцями та 

призерами Всеукраїнських змагань. 

Налагоджена тісна співпраця з осередками федерацій, 

що функціонують на території громади: федерація з 

футболу, настільного тенісу,  товариством ФСТ 

«Колос». 

З метою пропаганди здорового способу життя, 

залучення шкільної молоді до занять фізичною 

культурою та спортом при навчальних закладах 

працюють на громадських засадах спортивні секції з 

футболу, волейболу, настільного тенісу, легкої 

атлетики, шахів та рукопашного бою. В даних гуртках 

займається 440 дітей шкільного віку. 

На території громади працює Летичівська дитячо-

юнацька спортивна школа у якій займається 242 

вихованці. У спортивній школі працює 6 відділень 

волейбол, футбол, настільний теніс, карате, важка та 

легка атлетика. 

Для дитячо-юнацької спортивної школи виділено 

116,385 тис. грн. на капітальний ремонт системи 

опалення та реконструкцію приміщення під 

теплогенераторну 169,661 тис. грн.  

Облаштовано спортивний майданчик зі штучним 

покриттям на базі школи в с.Гречинці – 89,2 тис. грн. 

Подано на розгляд регіональної комісії проектні 

заявки для фінансування за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку у 2019 році: 

1. Реконструкція стадіону "Колос" з будівництвом 

спортивного комплексу по вул. І.Франка, 37/1 в смт. 

Летичів Хмельницької області. 

2. Капітальний ремонт басейну в Летичівському НВК 

№3 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» по вул. Горбатюка,1 в смт. Летичів 

Хмельницької області. 

Систематично проводиться інформаційна та 

роз’яснювальна робота серед населення щодо 

формування здорового способу життя. До всіх 

спортивних заходів залучається сільська молодь, 

найбільшою популярністю користуються ігрові види 

спорту: футбол та волейбол.   
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Операційна ціль 3.2.2 Належний соціальний захист громадян та сімей,  
що потребують державної підтримки 

Завдання Заходи 
3.2.2.1. Якісне надання 
соціальних послуг вразливим 
категоріям громадян 

Станом на 01.01.2019 року в Летичівському центрі 

працювало 4 особи: директор ЦСССДМ, провідний 

фахівець із соціальної роботи ЦСССДМ, фахівець із 

соціальної роботи ЦСССДМ, психолог.  

Протягом 2018 року в банку даних сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах 

перебувало 114 сімей, у яких виховується 267 дітей. 30 

сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах 

та 1 особа з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування знаходяться під соціальним 

супроводом. 

За сприяння селищного центру у 2018 році 2 особи 

поставлено на облік у районний центр зайнятості, 8 

працевлаштовано,  17 отримано допомогу в лікуванні, 

49 сім’ям оформлено допомогу в УСЗН, 6 сімей 

отримали необхідні довідки, 9 дітей влаштовано в 

дитячий садок, вирішено та покращено житлово-

побутові умови проживання 40 сім’ям, у 6 сім’ях 

попереджено соціальне сирітство, 1 особу направлено в 

Центр ресоціалізації  наркозалежної молоді для 

проходження лікування, 1 сім’ю влаштовано в  

обласний соціальний центр матері і дитини, 1 особу 

направлено в Хмельницький обласний центр соціально-

психологічної допомоги, 1 особу направлено до мережі 

недержавного сектору, 1 дитину повернуто в сім’ю,  60 

сім’ям надано гуманітарну допомогу, оздоровлено 10 

дітей пільгових категорій. 

Під соціальним супроводженням Летичівського 

СЦСССДМ перебуває 3 дитячих будинки сімейного 

типу, в яких виховується 19 дітей–вихованців та 3 

прийомних сім’ї, в яких виховується 5 прийомних дітей. 

Приділяється увага і дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, які проживають 

в опікунських сім’ях. 

На обліку центру соціальних служб для сім’ї,  дітей та 

молоді перебуває 22 особи з числа дітей сиріт та 

позбавлених батьківського піклування. 11 осіб даної 

категорії охоплено соціальною роботою.  

При пологовому відділенні центральної районної 

лікарні діє консультаційний пункт з питань запобігання 

ранньому сирітству. В рамках роботи КП було охоплено 

індивідуальними послугами 27 вагітних жінок, надано 

47 індивідуальних послуг, спрямованих на збереження 

сім’ї. Проведено 12 групових заходів, якими охоплено 

47 жінок. Під час проведення групових заходів 

роздавалися інформаційно - просвітницькі матеріали. 

Роздано 47 буклетів з даної тематики.     

Відповідно до Указу Президента України від 

18.03.2015 №150 „Про додаткові заходи щодо 
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соціального захисту учасників антитерористичної 

операції”, „Плану заходів щодо методичної 

психологічної професійної реабілітації та соціальної 

адаптації учасників антитерористичної операції” 

затвердженої КМУ від 31.03.2015 року № 359. Складено 

12 соціальних паспортів та надано 25 соціальних 

послуг.           

Рішенням сесії Летичівської селищної ради від 

23.12.2016 року прийнята програма „Подальшого 

вдосконалення соціальної роботи у Летичівській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017 – 2019 роки”. 

У 2018 році профінансовано 50 тис. грн. 

Також селищним центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді було проведено акції: „До Всесвітнього 

дня здоров’я”, „Великодній кошик”, „Готуємо дітей до 

школи”, „16 днів проти насильства”. 

Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України  

№ 623 станом на 01.11.2017 року здійснено перевірку 

цільового використання коштів у 65 сім’ях. 
3.2.2.2. Удосконалення та 
розширення існуючих форм 
соціального обслуговування 
населення 

На території Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади функціонує Летичівський 

територіальний центр соціального обслуговування 

населення. 

Для підтримання життєдіяльності та соціальної 

активності інвалідів, ветеранів війни та праці, 

пенсіонерів структура територіального центру 

складається з відділень: соціальної допомоги вдома, 

організації  надання адресної  натуральної та грошової 

допомоги та соціально-побутової адаптації. Основними 

послугами, що надаються є перукарські послуги, 

послуги з ручного масажу, з прання білизни, з порізки і 

порубки дров, послуги швеї, медичні послуги. 

Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 1595 

громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують 

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), у 2018 році обслужено 1595 осіб, з них 

відділенням соціальної допомоги вдома – 846 осіб, з 

відділенням організації надання адресної, натуральної 

та грошової допомоги та соціальної адаптації – 749 осіб. 

Надано послуг на безоплатній основі – 102392. 

Надано платних послуг – 16518 на суму 149287 

гривні. 

За кошти спеціального фонду територіального центру 

розроблено кошторис на благоустрій території – 130 

тис. грн., закуплено  обладнання для 

доукомплектування перукарні – 18 тис. грн., оновлено 

офісну техніку – 40 тис. грн., придбано 16 велосипедів – 

63 тис. грн. 

Операційна ціль 3.2.3. Безпека  проживання  та  захист  громадян 

Завдання Заходи 
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3.2.3.1. Забезпечення суспільної 

безпеки, профілактики 

злочинності та дотримання 

правопорядку  

Представниками Летичівської селищної ради спільно 

з Летичівським відділом поліції головного управління 

національної поліції у Хмельницькій області 

здійснюються вечірні рейди з метою запобігання 

випадкам продажу неповнолітнім особам алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, бездоглядності та 

асоціальної поведінки. 

Відділом муніципальної інспекції з благоустрою у 

2018 р. прийнято участь у проекті «Школа соціальних 

перемовників», за результатом проведеної роботи на 

відділ було отримано 2 комплекти соціальних 

перемовників (канцелярський набір, ліхтар, сумка та 

відеокамера) з метою якісного виконання обов’язків. 

Налагоджена співпраця із кримінально-виконавчою 

інспекцією, де проводиться робота із умовно-

засудженими та особами, які повернулися із місць 

позбавлення волі.  Протягом даного періоду охоплено 5 

осіб, яким були надані послуги з покращення між 

особистісних відносин, адаптації та налагодженні 

соціальних зв’язків та ведення здорового способу 

життя.                                                                                                             

Для забезпечення громадського правопорядку в смт 

Летичів встановлено 16 камер відеоспостереження та 

передано на баланс Національної поліції. 

Протягом 2018 р. Летичівським ЦСССДМ  було 

проведено 45 групових заходів серед учнівської молоді, 

якими охоплено 800 дітей віком до 18 років. Здійснено 

12 профілактичних рейдів. 

Встановлено 45 дорожних знаків. Постійно  

проводиться профілактична  робота  серед  учнів 

шляхом  обговорення на виховних годинах, бесідах, 

висвітлення через засоби масової інформації актуальних 

питань у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; 

проводяться профілактичні заходи у навчальних та 

дитячих дошкільних закладах. До участі залучаються 

працівники ДАІ. У навчальних закладах функціонують 

дружини Юних інспекторів руху (ЮІР). Приймають 

участь у  І та ІІ етапах конкурсів ЮІР, малюнків 

«Безпека руху». 

3.2.3.2. Цивільний захист 

населення  

На функціонування двох місцевих пожежних 

команд в с.Голенищеве та в с.Гречинці з селищного 

бюджету використано з початку року 500,4тис. грн. 

Ними ліквідовано 9 пожеж. Команди укомплектовано 

необхідним обладнанням, пожежних застраховано. 

Працівники МПК залучалися до проведення робіт по 

благоустрою населених пунктів, попередженню пожеж 

в громадському секторі, чергування на культових 

спорудах під час проведення релігійних свят.  

Придбано протипожежне оснащення для двох 

місцевих пожежних команд на суму 51,4 тис.грн. за 

рахунок субвенції на розвиток інфраструктури. 

Взято участь в конкурсі «Вартові безпеки». Проект 
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«Вдосконалення системи цивільного захисту в 

об’єднаних громадах України», що організований 

Програмою «U-LEAD з Європою» та впроваджується 

спільно з Асоціацією добровільних пожежних команд 

Республіки Польща. 

В ДНЗ «Калинонька» проведено ремонт захисної 

споруди цивільного захисту населення на суму 20,0 

тис.грн. 

З метою створення місцевої системи оповіщення 

придбано 12 систем гучного мовлення на суму 94,737 

тис. грн.  

З метою попередження нещасних випадків на воді 

на договорній основі залучено фахівців Хмельницького 

обласного аварійно-рятувального загону, які чергували 

у районі заказника «Долина». На заходи по рятуванню 

на воді використано 206,0 тис.грн. Розроблено 

Програму сприяння утриманню заказника «Долина». 

Розроблено та розповсюджено інформаційну брошуру 

«Правила поведінки на воді». Встановлено 6 

інформаційних стендів «Купатися заборонено!"» у 

місцях, непридатних для купання. За період літнього 

купального сезону постраждалих не виявлено. 

Стратегічна ціль 3.3.  Активна громада та довіра до влади 

Операційна ціль 3.3.1. Ефективний зв'язок  між громадянами  та  владою  

Завдання Заходи 

3.3.1.1. Забезпечення   

поінформованості населення  

про діяльність органів  влади 

Регулярно проводяться виїзні прийоми в населені 

пункти Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. Також проводяться громадські 

слухання з найбільш важливих питань, що стосуються 

жителів ОТГ.  

В населених пунктах громади обладнано 

інформаційні зони у вигляді стендів, дошок оголошень 

тощо для розміщення новин громади. 

Висвітлення діяльності селищної ради здійснюється в 

районній «Летичівській газеті», на офіційному сайті 

Летичівської селищної ради http://letychiv.km.ua та на 

сторінці https://www.facebook.com/LetychivOTG. 

3.3.1.2.  Створення умов для  

активізації проявів громадської 

думки та ініціативи 

Здійснюється пошук активних громадян для 

започаткування формування самоорганізації населення, 

зокрема для створення добровільних пожежних команд. 

Також діє Програма покращення координації та 

повсякденної (оперативної) діяльності громадських 

формувань з охорони громадського порядку на 

території Летичівської селищної ради на 2016 – 2020 

роки. 

 У 2018 р. створена громадська організація 

«Асоціація освітян Летичівщини». Здійснюється 

сприяння діяльності громадських організацій на 

території громади. 

Летичівська селищна рада зареєстрована на 

платформі єдиної системи місцевих петицій https://e-

https://www.facebook.com/LetychivOTG
https://e-dem.in.ua/letychiv
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dem.in.ua/letychiv Посилання розміщене на офіційному 

сайті Летичівської селищної ради. 

Громадським організаціям, активним громадянам 

систематично повідомляється про проведення 

навчальних семінарів, можливості залучення грантових 

коштів для самоорганізації  та  участі в житті громади. 

Операційна ціль 3.3.2. Підтримка  громадської активності 

Завдання Заходи 

3.3.2.1. Забезпечення 
організаційної та  фінансової 
підтримки реалізації  
громадських ініціатив   

У 2018 р. учні та працівники Летичівського НВК №2 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів–гімназія» розпочали участь в 

проекті «Healthy Schools: заради здорових і радісних 

школярів», що реалізовується Центром «Розвиток 

КСВ» та Mondelēz International Foundation. Також 

активні представники Летичівської селищної ради 

брали участь в проектах, що фінансуються з 

міжнародних фондів: 

– «Школа локальної демократії», що реалізовується 

громадською організацією “Освітньо-аналітичний 

центр розвитку громад” спільно з Тернопільським 

регіональним відділенням “Асоціації міст України” за 

підтримки фонду NED, у вересні  відбувся навчальний 

візит до Республіки Польща. 

– Навчальний візит до Республіки Польща: 

“Вивчення польського досвіду у проведенні реформи 

місцевого самоврядування та децентралізації влади” в 

квітні 2018 року за результатами участі в Школі 

місцевого самоврядування DESPRO-2017. 

– Проект з підготовки фахівців у галузі молодіжної 

політики “Публічне адміністрування у сфері 

молодіжної політики”, що реалізовується громадською 

організацією “Освітньо-аналітичний центр розвитку 

громад” спільно з Тернопільським національним 

економічним університетом, Міністерством молоді та 

спорту України, Комітетом Верховної Ради України з 

питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму за 

підтримки Програми “U-LEAD з Європою”. 

– «Школа соціальних перемовників», яка 

впроваджується в рамках проекту «Інститут соціальних 

перемовників» ГО «Агенція сталого розвитку 

«АСТАР» за підтримки Міжнародного Фонду 

«Відродження» в рамках програмної ініціативи «Права 

людини та правосуддя». 

– Програма «Вартові безпеки», що реалізовується 

ВГО «Побратими» та  проектом «Добровольці-

https://e-dem.in.ua/letychiv


 27 

вогнеборці». 

– Програма «Децентралізація на практиці – вчимося 

один від одного», що реалізовується Фондом «Освіта 

для демократії» (Варшава, Польща), Громадською 

організацією «Наше Поділля» (Вінниця) та 

Товариством Лева (Львів), в листопаді відбувся 

навчальний візит до Республіки Польща. 

У 2018 р. впроваджено Бюджет участі Летичівської 

ОТГ. За грантові кошти створено електронну систему 

для впровадження Бюджету участі Летичівської ОТГ в 

проекті «Соціальний інспектор» за програмою 

«Електронне врядування задля підзвітності влади та 

участі громади» (EGAP), що фінансується 

Швейцарською Конфедерацією та виконується Фондом 

Східна Європа та Фондом Innovabridge. Визначено 4 

проекти-переможці Бюджету участі Летичівської ОТГ 

2018 голосуванням 3178 мешканців нашої громади, що 

становить майже 20% населення віком від 18 років (498 

осіб проголосували в електронній системі 

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

паперового голосування).  

На реалізацію проектів-переможців Бюджету участі 

Летичівської у 2018 році з селищного бюджету 

використано 547,7 тис.грн.: 

1. Проект «Облаштування центру дозвілля в 

Голенищівському будинку культури». Використано 

199,918 тис. грн.  

2. Проект «Облаштування спортивного майданчика 

для жителів села Голенищеве». Використано 160,832 

тис. грн.  

3. Проект «Дитяча телестудія «GymnasiumTV» в 

Летичівському НВК №2 «ЗОШ I-III ступенів-гімназія». 

Використано 147,810 тис. грн. 

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

Голенищівський». Використано 39,158 тис. грн. 

Летичівська ОТГ з практикою впровадження 

Бюджету участі стала фіналістом Всеукраїнського 

конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування у 

2018 році». В категорії «Практики розвитку, засновані 

на власних стратегіях, проектах та ресурсах» 

Летичівська громада в трійці кращих ОТГ та 

нагороджена спеціальною відзнакою за впровадження 

Бюджету участі. 

У 2018 р. організовано місячник благоустрою, до 

участі було залучено працівників бюджетних установ 

та жителів громади. Здійснювались заходи з ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших 

відходів, прибирання та приведення до належного 

санітарного стану прибудинкових територій, парків, 

скверів, дитячих, спортивних та господарських 

майданчиків, вулиць, доріг, тротуарів, зупинок 

міського транспорту, а також очищення від сміття 
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кладовищ, меморіальних комплексів та місць почесних 

поховань, могил загиблих захисників України, загиблих 

учасників антитерористичної операції, озеленення 

тощо. Учнівська молодь громади неодноразово 

протягом року здійснювала очищення берегів річки від 

сміття, озеленення пришкільних територій та інші 

заходи з охорони навколишнього природного 

середовища. 

 


