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Про виконання Програми соціально 

- економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік 

за І півріччя 2021 року 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік за І півріччя 2021 року, 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 Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 рік за І півріччя 2021 

року взяти до відома (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, житлово – комунального  господарства, комунальної  власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту,  зв’язку та  сфери  послуг (голова 

комісії Морозова О.М.). 

 
Селищний голова Ігор ТИСЯЧНИЙ 
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Додаток 

до рішення чотирнадцятої 

сесії VІІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від ….09.2021 року  № ……. 

 
 

Звіт про виконання Програми соціально-економічного                            

та культурного розвитку Летичівської селищної                                   

територіальної громади на 2021 рік за І півріччя 2021 року 

 

Розділ 3. Створення умов для стабільного соціально-

економічного розвитку громади 

 

3.1. Розвиток економічного потенціалу громади 

Реалізацію промислової продукції підприємств на території 

Летичівської ОТГ здійснюють 6 підприємств: ТОВ «Летичівська меблева 

фабрика», ДП «Летичівське лісове господарство», ТОВ «Термопласт», ТОВ 

«Стімул-плюс», ТОВ «Летичівський  комбікормовий завод», Летичівська 

дільниця ДП «Старокостянтинівський молочний завод».  

В сфері промисловості на протязі звітного періоду в цілому по галузі 

спостерігається нарощення темпів реалізації виробленої промислової 

продукції. Так, за січень-червень 2021 року обсяг реалізованої промислової 

продукції склав 156112,0 тис. грн., що на 23783,2 тис.грн. більше, ніж за 

аналогічний період минулого року, або темп росту становить 118%. До 

закінчення  2021 року очікується зберегти темпи росту реалізованої 

промислової продукції на цьому ж  рівні. 

Найбільшу питому вагу в структурі промисловості займає 

виробництво з полімерних пластмас, а також будівельних матеріалів та  

комбікормів.  

Основну частину земель сільськогосподарського призначення 

обробляють сільськогосподарські підприємства: 

    ТОВ «Агрофірма «Обрій» - 4646 га  

    ТОВ «Летичів-Агро» –  4623 га  

    Компанія «Агрохолдинг 2012»  – 5919 га 

    ТОВ «Зоряний світанок» - 1226 га 

    ТОВ «Летичів Агро Інвест» – 812 га. 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств, що здійснюють 

господарську діяльність на території  громади характеризується наступними 

показниками: експорт – 2044,0 тис.дол.США (5 підприємств), імпорт – 3117,9 

тис.дол.США (3 підприємства).  

З метою підвищення конкурентоспроможності продукції, 
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встановлення корисних ділових контактів працюючим підприємствам 

систематично доводилася інформація про проведення регіональних та 

міжнародних виставково-ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей тощо. 

Для досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади,  

під час прийняття рішень сесією та виконавчим комітетом Летичівської 

селищної ради, забезпечується дотримання вимог Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». 

Відповідно до Плану діяльності селищної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів, в І півріччі 2021 року розроблено, погоджено в 

Державній регуляторній службі України та затверджено  липні поточного 

року 13 сесією  5 регуляторних актів - рішень ради стосовно встановлення 

ставок місцевих податків та зборів на 2022 рік: 

-  «Про встановлення  місцевого податку - єдиного податку на 2022 рік  

на території Летичівської  селищної ради для платників першої та другої 

групи»; 

- «Про встановлення місцевого податку – плати за землю на 2022 рік  

на території Летичівської  селищної ради»; 

- «Про встановлення  туристичного збору на 2022 рік на території 

Летичівської селищної ради»; 

- «Про встановлення податку на нерухоме  майно,  відмінне  від  

земельної   ділянки, для об’єктів  житлової та/або нежитлової нерухомості  на 

2022 рік на території Летичівської  селищної ради»; 

- «Про встановлення транспортного податку на 2022 рік на території 

Летичівської  селищної ради». 

В Центрі надання адміністративних послуг Летичівської селищної ради 

громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати 185 видів 

послуг у різних сферах діяльності. Протягом 1 півріччя 2021 року Центром 

зареєстровано 2802  звернення, видано  2787 результатів надання 

адміністративних послуг. 

Найбільш запитуваними є послуги, суб’єктом надання яких є 

Держгеокадастр (щодо Державної реєстрації земельної ділянки з видачею 

витягу з Державного земельного кадастру, надання відомостей з Державного 

земельного кадастру, видача витягу з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки) – 699, реєстрація речових прав на 

нерухоме майно – 490, реєстрація ФОП – 94, документів дозвільного 

характеру - 39. Отримано  136 онлайнпослуг.  

Адміністративні послуги, які надаються через Центр є безкоштовними, 

окрім 7 послуг, за які стягується адміністративний збір, в бюджет громади в 

звітному періоді його надійшло 184,8 тис.грн. 

Для економії часу та оптимізації процедури надання адміністративних 

послуг в Центрі наявна можливість здійснити оплату адміністративного збору 

через платіжний POS-термінал Ощадбанку. Тут також активно ведеться 

інформування відвідувачів про онлайн послуги  через застосунок «ДІЯ». 

Щодо зайнятості населення. Відбувається ріст середньомісячної 
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заробітної плати зайнятих працівників. Так,  у 2020 році вона становила 10152 

грн., а  у І кварталі поточного року досягла 12193 грн., темп росту – 120,1%. 

 

         На початок 2021 року на обліку служби зайнятості перебував 401 

безробітний, станом на 01.07.2021 року - 359 осіб, За 1 півріччя 2021 року 

Летичівською районною філією зареєстровано 321 безробітний. Всього у 

звітному періоді статус безробітного мали 722 громадян,  допомогу по 

безробіттю  отримували 694 особи. Забезпечено роботою  за вказаний період 

198  осіб, з них: за направленням служби зайнятості  - 179 осіб;  проходили 

професійне навчання за направленням служби зайнятості  - 19 осіб. Отримали 

профорієнтаційні послуги - 545 осіб. Надано компенсацій  ЄСВ роботодавцям 

за працевлаштування трьох безробітних на нові робочі місця. Взяли участь у 

роботах тимчасового характеру 40 осіб. 

     Кількість поданих роботодавцями вакансій за 1 півріччя 2021 року 

становить 225, з них укомплектовано 166. Станом на 01.07.2021 року 

налічується 40 актуальних вакансій. 

Прийнято Програму організації  громадських робіт по Летичівській 

селищній раді на 2021 рік, де передбачено фінансування в сумі 50 тис.грн. 

Протягом  І півріччя поточного року кошти по цій програмі не 

використовувались. 

 
3.2. Залучення інвестицій для розвитку Летичівської громади 

Одним з пріоритетних напрямків роботи є створення умов для залучення 

інвестицій шляхом розробки та прийняття основних містобудівних 

документів, виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти 

інфраструктури. 

 На виконання Програми забезпечення містобудівною документацією 

населених пунктів на території Летичівської селищної ради на 2021 рік з 

селищного бюджету виділено 395 тис. грн. Рішенням одинадцятої сесії 

Летичівської селищної ради від 31.05.2021 р. №14 затверджено містобудівну 

документацію - генеральних планів та планів зонування територій сіл 

селищної ради:  Бохни,   Гречинці, Снітівка,  Грушківці, Буцни. 

 На постійній основі проводиться робота щодо підготовки інвестиційних 

проектів для залучення коштів на розвиток інфраструктури Летичівської 

селищної територіальної громади. Протягом звітного періоду напрацьовано 

наступні проекти для залучення інвестицій. 

 Замовлено та проводиться коригування проектно-кошторисної 

документації «Реконструкція очисних  споруд  смт.Летичів Хмельницької  

області», орієнтовна вартість  22 млн.грн.  Проект дорого вартісний, але вкрай 

необхідний, тому селищна рада планує подати його на конкурсний відбір 

інвестпроєктів в 2022 році для фінансування з  Державного Фонду 

регіонального розвитку. В разі можливості залучення для реалізації проєкту 

інших коштів (прямі приватні інвестиції, гранти тощо по цьому напрямку), 

будуть готуватись відповідні заявки.   



5  

 Замовлено ПКД  «Реконструкція стадіону "Колос". Орієнтовна вартість 

проекту 20 млн.грн. Проект також дорого вартісний, тому селищна рада буде 

працювати над залученням інвестицій зі всіх можливих джерел для його 

реалізації.   

 Проводяться заходи  з виготовлення проекту «Реконструкція парку та 

центральної частини смт.Летичів, Хмельницького району, Хмельницької 

області». Орієнтовна вартість  проєкту  25 млн.грн.  Це також важливий 

проект. Летичів – центр громади,  старовинне містечко, де є багато пам’яток 

архітектури. Тому, прикро вражає відсутність гармонії між старовинною 

архітектурою і невпорядкованістю центру громади. Даний проект передбачає 

реконструкцію парку, площі та вулиць, що оточують Санктуарій, в тому числі 

створення  тут пішохідної зони.  

 Виготовлено ПКД «Капітальний ремонт  приміщень спортивного залу 

ліцею №2 по вул.Огієнка, 1 в смт. Летичів, Хмельницького району, 

Хмельницької області». Вартість проекту   1496,7 тис.грн. Проводяться заходи 

щодо залучення для реалізації даного проекту коштів обласного бюджету.  

 На стадії завершення виготовлення ПКД «Капітальний ремонт 

двоповерхової будівлі ЗДО центру розвитку  дитини «Калинонька» по вул. 

Героїв Крут, буд. 5 в смт. Летичів, Хмельницького району, Хмельницької 

області» Орієнтовна вартість  проєкту 5,5  млн.грн.  

 Виготовлено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт 

дорожнього покриття частини  вул. Центральної (від ПК0+00 до ПК0+50) 

с.Новокостянтинів, вартість робіт 552 тис.грн. Проводяться підготовчі заходи 

щодо реалізації проект. 

 Проводяться заходи по розробці генерального плану Летичева. 

 Для вирішення проблем з постачанням питної води для населення 

громади плануються до реалізації такі проекти: 

 Нове  будівництво «Мережі водопостачання  по  вул. Молодіжна,  

вул.Центральна в с.Ялинівка. Виготовлено ПКД, знаходиться на експертизі. 

Орієнтовна вартість  750 тис.грн.   

 Нове  будівництво «Мережі  водопостачання      по  _вул. Героїв  Небесної  

Сотні, _вул. Хутірська в с. Бохни, Орієнтовна вартість  700 тис.грн.  

Виготовляється  ПКД,  

 Нове будівництво мережі водопостачання по вул. Центральна, вул. 

Набережна в с. Суслівці. Кошторисна вартість 801 тис.грн., протяжність 

водогону 3,2 км. Розпочато підготовчі роботи  для реалізації  проекту.  

 Здійснюється систематичний моніторинг можливостей залучення в 

розвиток громади додаткового фінансування за рахунок грантів, проектів 

міжнародної   технічної допомоги, державного бюджету. 

Для цього у І півріччі 2021 року було подано проектні заявки на конкурси: 

 Уточнена заявка до Посольства Федеративної Республіки Німеччини в 

Україні по проєкту «Теплий і затишний наш садочок» щодо ремонту та 

облаштування двох санвузлів в ДНЗ «Калинонька». По даному проєкту 
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громаду відібрано, надійшло від грантодавця 131 тис.грн., співфінансування 

з селищного бюджету – 35 тис.грн.  Проведено тендерні закупівлі. Будуть 

розпочинатися роботи. 

  Заявка на державну субвенцію на проєкт «Капітальний ремонт частини 

першого поверху адміністративного будинку по вулиці Героїв Крут, 2/1  в 

смт. Летичів» для розміщення Центру надання адміністративних послуг. 

Громаду відібрано, державна субвенція на проект складає 1177,3 тис.грн. 

Співфінансування з селищного бюджету  - 274 тис.грн. Проведено тендер, 

розпочато роботи.  

 Заявка на конкурс «Наша громада», організований телеканалами ICTV та 

СТБ разом з Українським кризовим медіа-центром - проєкт «Створення 

рекреаційної зони відпочинку біля р.Вовк». Громада в відбір не попала, але 

цей проект залишається актуальним. в даний час замовлено виготовлення 

проектно-кошторисної документації «Нове будівництво набережної та 

благоустрій зони відпочинку по вул.Шевченка у смт.Летичів Хмельницької 

області» Очікувана дата завершення виготовлення та експертизи ПКД - 

третя декада вересня поточного року. 

Було подано заявки, але громаду не відібрано: 

 на Міжнародну організацію з міграції – проєкт «Придбання сміттєвих баків 

для Летичівської територіальної громади». 

 на Міжнародну організацію з міграції – проєкт сприяння зусиллям Уряду 

України у забезпеченні сталої реінтеграції ветеранів конфлікту на 

сході України; 

 на «Контінентал Фармерз Груп» на конкурс для підтримки створення 

молодіжних центрів у сільських населених пунктах;  

 на конкурс «Соціально – економічна підтримка реінтеграції ветеранів 

конфлікту на сході України та членів їх сімей» для започаткування власної 

справи, оголошений Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за 

фінансової підтримки Європейського Союзу. 

 Прораховано 52 зведених кошториси на поточні ремонти шкіл, ФАПів, 

дитячих садочків, доріг та інших об’єктів громади. 

 Також для позитивного іміджу та інформування потенційних інвесторів 

про Летичівську селищну  територіальну громаду: 

1. Регулярно випускається Інформаційний бюлетень Летичівської ОТГ та 

оновлюється інформація на офіційному сайті. 

2. Розповсюджується рекламно-іміджева продукція про Летичівську 

громаду. 

3. Сформовано перелік вільних приміщень та земельних ділянок на 

території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади, які 

можуть бути запропоновані для інвестиційних пропозицій. 

4. Сформовано інформацію про наявність в громаді маргінальних земель, 

родовищ та властивостей торфу для пропозиції використання інвесторам. 

5. Оновлено розширений Паспорт та Інвестиційний паспорт Летичівської 

територіальної громади, які  розміщено на сайті селищної ради.  
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3.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого 

бюджету та ефективності використання бюджетних коштів 

За рахунок усіх джерел до бюджету селищної ради за січень-червень  

2021 року надійшло доходів, включаючи трансферти 88213,8 тис.грн. До 

загального фонду селищного бюджету надійшло власних доходів  47543 тис. 

гривень,  або 117,1 відсотків до затверджених показників; в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9346 тис. 

грн., або темп росту – 124,5%. Річні планові призначення виконано на 49,2 %.  

Основним джерелом формування доходної частини селищного бюджету 

в 2021 році є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його в загальній 

сумі доходів бюджету складає 61,4%. Надійшло в звітному періоді 29211 

тис.грн. і виконання планових призначень становить 121,5 відсотка. В 

порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 6746 тис.грн. 

Збільшення надходжень відбулось за рахунок росту заробітної плати. 

 Вагомим джерелом надходжень до селищного бюджету є плата за 

землю та орендна плата за землю, їх питома вага в надходженнях - 11,4%, за 

звітний період надійшло 5404 тис.грн. земельного податку, або 116% до 

плану, у порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1028 тис.грн.  

 Надходження єдиного податку в структурі доходів загального фонду 

бюджету селищної ради займає 12,6 відсотків, надійшло 5986 тис.грн., планові 

призначення виконано на 119,6%, темп приросту до минулого року - 5,2%.  

 Доходів спеціального фонду селищного бюджету за 1 півріччя 2021 

року (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) надійшло 1826,8 

тис.грн. при планових призначеннях 2110,7 тис. грн., виконання склало 86,6%. 

 З державного бюджету селищний бюджет отримав базової дотації в сумі 

4062,0 тис.грн. та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 

млн.грн.  

Одержано субвенцій з державного та місцевого бюджетів по загальному 

фонду на суму 32697 тис.грн., в тому числі освітньої субвенції - 30902 

тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1119 тис.грн., субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

– 111 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 45 тис.грн., іншої 

субвенції – 167 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 355 тис.грн. 

 З урахуванням проведених уточнень видаткову частину загального 

фонду селищного бюджету у 1 півріччі профінансовано в сумі 85496 тис.грн., 

або 90,1 % до планових призначень звітного періоду, в т.ч. по галузях:  
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- державне управління – 10567 тис.грн., або 96 % до планових призначень;  

- освіта – 62804 тис.грн., або 91,8 %  до уточнених планових призначень ;   

- охорона здоров’я – 1478 тис.грн., 64 % до уточнених планових 

призначень;   

- культура і мистецтво – 3299 тис.грн., або 91,6% до планових призначень;   

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 3375 тис.грн., 84,3% плану;   

- фізична культура і спорт – 984 тис.грн., або 86,7 % плану; 

- житлово – комунальне господарство (в тому числі благоустрій) – 1849 

тис.грн. що становить 81,8 % до уточнених планових призначень.   

- транспорт, дорожнє господарство – 636 тис.грн., 50% до плану.  

На фінансування захищених статей спрямовано 92,7 % коштів 

загального фонду селищного бюджету (79 230 тис.грн.). Даним 

фінансуванням забезпечено: - виплату заробітної плати з нарахуваннями 

працівникам бюджетних установ – 74089,0 тис.грн.; - на придбання продуктів 

харчування – 1637,1 тис.грн.; - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, 

спожитих бюджетними установами – 2875,7 тис.грн.  

Касові видатки спеціального фонду селищного бюджету за 1 півріччя 

2021 року становлять 1959,9 тис.грн., з них по бюджету розвитку – 813,2 

тис.грн. 

Станом на 01.07.2021 року рахується податковий борг до місцевого 

бюджету в сумі 8078 тис.грн.,  в тому числі найбільша заборгованість: 

- по штрафних санкціях за порушення законодавства у сферi виробництва 

та обiгу алкогольних напоїв та тютюнових виробів -5767 тис.грн. 

- по платі за землю – 1430 тис.грн. 

- по податку на нерухоме майно – 309 тис.грн. 

На території громади діє 46 цільових, галузевих Програм. З селищного 

бюджету у 1 півріччі 2021 року було профінансовано заходи наступних  

програм: 

1. Програма посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі 

злочинністю Летичівської територіальної громади «Правопорядок 2021-2025» 

- 188 тис.грн. 

2. Програма соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги 

інвалідам другої світової  війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, 

дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2021-2025 роки – 30 

тис.грн. 

3. Програма соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та 

інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської 

організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 2021-2025 роки- 

5 тис.грн. 

4. Програма «Питна вода Летичева» на 2021 – 2025 роки – 98 тис.грн. 

5. Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної 

ради на 2021-2025 роки -1313 тис.грн. 

6. Цільова Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 

роки – 70 тис.грн. 
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7. Комплексна Програма cоціального захисту пільгових категорій 

громадян  Летичівської селищної ради на 2021-2022 роки – 451 тис.грн. 

8. Цільову соціальну Програму  “Молодь Летичівщини”  на 2018-2022 

роки- 15 тис.грн. 

9. Програма розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки – 54 тис.грн. 

10. Програма розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки – 12 тис.грн. 

11. Про затвердження Програми фінансування заходів державного, 

обласного, місцевого значення у Летичівській селищній раді на 2021-2022 

роки – 90 тис.грн. 

12.  Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та 

інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2019-2021 роки - 5 

тис.грн. 

13.  Програма розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2021 рік – 136 тис.грн. 

14.  Програма діяльності та утримання трудового архіву Летичівської 

селищної ради на 2019-2022 роки 650 тис.грн. 

15. Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 – 49 тис.грн. 

16. Програма підтримки громадської організації «Пожежні-добровольці 

Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки – 43 тис.грн. 

17. Програма «Поліцейський офіцер громади» Летичівської селищної ради 

на 2020-2022 роки – 42 тис.грн. 

18. 24.Програма організації та проведення громадських робіт на території 

Летичівської селищної ради на 2021 рік – 50 тис.грн. 

19. Програма забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 

захоронення відходів у населених пунктах Летичівської селищної ради на 

2021 рік – 65 тис.грн. 

20. Програма «Турбота» Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки – 

490 тис.грн. 

21. Програма забезпечення містобудівною документацією населених 

пунктів на території Летичівської селищної ради на 2021 рік – 395 тис.грн. 

22. Програма покращення  надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу на 2020-2021 роки – 130 тис.грн. 

23. Програма надання соціальних послуг селищним центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді в Летичівській об’єднаній територіальній 

громаді на період 2020-2024 роки - 30 тис.грн. 

24. Програма благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2021 

рік – 3606 тис.грн. 

25. Програма здійснення землеустрою на території Летичівської селищної 

ради на 2021 рік – 5 тис.грн. 

26. Програма підтримки діяльності Летичівського районного сектору з 

питань пробації філії Державної установи «Центр пробації» в Хмельницькій 

області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та 
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правопорушень на період 2020-2022 роки – 6 тис.грн. 

27. Програми забезпечення заходів щодо проведення призову громадян 

України на строкову військову службу, призову на військову службу за 

контрактом та по підготовці до мобілізації військовозобов’язаних на території 

Летичівської селищної ради на 2020-2021 роки, та проведення ремонтних 

робіт Летичівського районного військового комісаріату – 10 тис.грн. 

28. Програма профілактики і боротьби зі сказом в Летичівській об’єднаній 

територіальній громаді на 2020-2021роки – 22 тис.грн. 

29. Програма розвитку Комунального некомерційного підприємства 

«Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської  селищної ради 

Хмельницького району  Хмельницької області на 2021 рік – 3328 тис.грн. 

30. Програми по медичній допомозі, яка надається пунктами тестування, 

що створені для реагування на коронавірусну хворобу (COVID-19) на 2021 рік 

– 51 тис.грн. 

31. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної 

територіальної громади на 2021-2025 роки – 100 тис.грн.  

32. Програма забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – 

інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги на 2021 рік – 133 тис.грн. 

33. Програма цільового використання коштів, що надходять у порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва на 2021-2023 роки – 285 тис.грн. 

На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» 

Летичівською селищною радою здійснюється реєстрація на авторизованому 

електронному майданчику «Держзакупівлі.Онлайн» і укладаються договора 

для здійснення електронних закупівель через систему Prozorro.  

3.4. Реалізація політики у галузі земельних відносин 

З метою збільшення надходжень до бюджету, створення нових робочих 

місць  в звітному періоді: 

- виготовлено та затверджено документацію з інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення, цільове призначення 01.01. – для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 

126,2198 га., які включенні до переліку земельних ділянок комунальної 

власності сільськогосподарського призначення, право оренди яких 

пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону); 

- укладались договори оренди та додаткові угоди до договорів оренди у 

зв’язку із закінченням терміну дії договорів земель комунальної власності, - 

укладено 89 договорів на ділянки загальною площею 541,85га. 

В стадії завершення проект землеустрою щодо розширення 

адміністративно-територіальних меж населеного пункту с. Суслівці. 

Розроблено та затверджено Програму цільового використання коштів, що 

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва на 2021-2023 роки, згідно якої планується 

http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8.docx
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виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів селищної ради, а саме: сіл Грушківці,  Суслівці,  Горбасів, 

Голенищеве,  Гречинці,  Бохни,  Марківці. 

За 1 півріччя опрацьовано 1186 заяв громадян та 47 звернень щодо 

вирішення земельних спорів. 

Задоволено 41 заява учасників антитерористичної операції та членів 

сімей на виготовлення проекту землеустрою щодо виділення земельних 

ділянок в т.ч.: 6 заяв - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 25 заяв – для ведення 

особистого селянського господарства, 10 заяв – для ведення індивідуального 

садівництва. 

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури 

За рахунок коштів селищного бюджету виготовлено проектно –

коштористу документацію «Нове будівництво мережі водопостачання по вул. 

Молодіжна вул. Центральна в с. Ялинівка, Хмельницького району, 

Хмельницької області». 

З метою формування ефективної тарифної політики у сфері житлово-

комунального господарства з ініціативи КГП «Злагода» на засіданнях 

виконавчого комітету селищної ради було переглянуто та затверджено 

скориговані тарифи на послуги водопостачання, водовідведення, послугу з 

вивезення твердих побутових відходів та на послугу з вивезення рідких 

побутових відходів. 

На благоустрій населених пунктів Летичівської ОТГ за шість місяців 

2021 року використано  1704,4 тис. грн. 

Постійно силами працівників селищної ради та КГП «Злагода» 

проводилось впорядкування територій біля пам’ятників Т.Шевченку, 

У.Кармалюку, воїнам афганцям, Монументу Слави, пам’ятників та пам’ятних 

знаків загиблим воїнам в населених пунктах Летичівської громади, 

благоустрій площ та вулиць громади. 

Постійно проводиться робота по зрізці аварійних дерев та чагарників. 

Зрізано дерев на суму 79,7 тис.грн..  Дозвіл на зрізку дерев на підставі заяв 

громадян затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради. 

За шість місяців 2021 року проведено поточний ремонт по вул. Польова, 

с. Марківці, на суму 45 тис.грн., пров. Соборний, смт Летичів, на суму 27 

тис.грн., вул. Козацька, с. Антонівка, на суму 35 тис.грн., вул. Жовтнева, с. 

Кудинка, на суму 60 тис.грн., вул. Віри Кириченко в смт Летичів, на суму 39,7 

тис.грн., вул. Берізка, с. Чапля, на суму 49 тис.грн.  

Відновлено лінію електропередач для вуличного освітлення по вул. 

Гончарній, Гагаріна, частині вул. Тропініна, частині вул. Руданського, частині 

вул. Героїв Крут, частині вул. Зубкова Івана, частині вул. Івана Франка та 

частині вул. Кармалюка. Подано заявку в Летичівський РЕМ для взяття 

технічних умов для реконструкції лінії електропередач для вуличного 

освітлення в с.Снітівка.  

За звітний період  винесено 28 приписів щодо порушення вимог 

«Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на 
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території Летичівської селищної ради», затверджених рішенням сесії 

Летичівської селищної ради №8 від 30.08.2018 року. Спільно з поліцейським 

офіцером громади складено 14 протоколів за ст.152 Кодексу України про 

адміністративні  правопорушення. 

За цей період надійшло 29 звернень громадян. Всі заяви розглянуто по  

суті, надано письмові роз’яснення та складено акти. Забезпечено організацію 

робіт по ліквідації стихійних сміттєзвалищ.  

3.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного 
медичного обслуговування 

 Головною метою діяльності  медичних закладів громади  залишається  

наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств 

населення, профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань, 

підвищення рівня ефективності  використання ресурсів, формування мотивації 

до здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації. 

Медичні заклади надають жителям первинну та вторинну медичну 

допомогу. Первинна допомога надається  КНП «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги», куди входять 1 міська та 3 сільські 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини: Летичівська, 

Голенищівська, Грушковецька, Новокостянтинівська та 27 МПТБ.  

Відповідно до статистичних даних за І півріччя по структурних 

підрозділах Центру обліковується 17869 відвідувань, проліковано при  

поліклініці - 167 хворих, стаціонарів вдома - 200 хворих, відібрано зразків 

методом ПЛР тесту - 581 шт., вакциновано від COVID-19 – 830 людей. 

За І півріччя асигновано на утримання Центру - 599 тис.грн. 

Вторинна медична допомога надається Комунальним некомерційним 

підприємством « Летичівська багатопрофільна лікарня». 

Станом на 01.01.2021 року в лікарні рахується штатних посад лікарів - 

50,5, зайнятих - 42,5 (84,2%). Навчається в інтернатурі 4 лікарі. Атестовані 

лікарі – 96 %, атестований середній медперсонал – 100%.   

Кількість стаціонарних ліжок – 110 (Терапевтичні – 30, Педіатричні – 15, 

Неврологічні – 15, Хірургічні – 25, Пологове – 10, Гінекологічні – 10,   

хоспісних – 5).  

За перше півріччя показники стаціонарної допомоги:  Робота ліжка – 

121,4, обіг ліжка – 14,83, середній термін перебування  - 7,84, лікарняна 

летальність 3,31%.  

В звітному періоді через  поширенням  коронавірусної хвороби було 

проведено тимчасове перепрофілювання ліжок під ковідне відділення 

Протягом  першого півріччя 2021 р. тут проліковано 484 хворих, із них 454 

виписано із покращенням та 30 хворих померло, летальність становить 6,2 від 

всіх пролікованих стаціонарних хворих.  

Показники амбулаторно поліклінічної  допомоги  

Відвідування поліклініки – 35617 чол., на 1 жителя - 1,35.  

 Працює 10 ліжок денного стаціонару, на 10000 населення – 3,8. 

  Проліковано у денному стаціонарі –334 чол., на 10000 населення - 

127,041.  
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 Діяльність параклінічних служб:   рентгенологічною службою проведено 

3562 обстежень,  на 1 тис населення показник 1354,9; функціональною 

службою проведено 4840 обстежень, із них  ЕКГ – 4425, ЕХО серця - 259, 

фармпроби - 156, лабораторною службою проведено 116 166 аналізів. 

 План по донорству виконано на 93%.  

За I півріччя 2021 року з з бюджету Летичівської селищної ради було 

профінансовано  5354 тис.грн., в т.ч. на оплату енергоносіїв – 502,4 тис.грн., 

на закупівлю вакцини «Індіраб» проти сказу - 21,9 тис.грн., повірку 

законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та медичного 

обладнання – 11,1 тис.грн.; 

      КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня»  проводила заходи щодо 

покращення матеріально-технічного забезпечення  закладу. Так, за рахунок 

коштів НСЗУ закуплено медичне обладнання та інвентар: дефібрилятор на 

суму 89 тис.грн., ШВЛ – 358 тис.грн., монітор пацієнта з датчиком  СО- 2 на 

суму 106 тис.грн., кисневі концентратори 8 штук на суму 320 тис.грн., СРАР 

системи в реанімаційне відділення  3 штуки на суму 42 тис.грн., генератор 

системи безперебійного живлення – 600 тис.грн., ліжка функціональні з 

матрацами 60 штук на суму 411 тис.грн.                                      

Видатки охорони здоров’я на одного мешканця склали  121,74 грн. 

3.7. Розвиток освіти 

 Забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти  дошкільного віку в 

громаді відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб 

спільно із батьками здійснюють 13  закладів дошкільної освіти ( із них 5 при 

ліцеях та одна короткотривала група денного перебування при  

Гречинецькому  НВК), у яких дошкільною освітою охоплено 639 вихованці. 

11 (одинадцять) закладів дошкільної освіти забезпечені комп’ютерною  

технікою  та  підключено до мережі  Інтернет. 

 У діючих закладах дошкільної освіти створено необхідні умови для 

розвитку дитини, для творчого застосування професійних знань педагогів-

вихователів. У достатній кількості приміщення закладів забезпечені меблями, 

твердим і м`яким інвентарем, навчальними посібниками, методичною 

літературою, іграшками, навчально-розвивальним приладдям.                                    

 Створені необхідні умови щодо забезпечення здобувачів освіти  

позашкільною освітою. Функціонує позашкільний заклад ЦТДЮ (центр 

творчості дітей та юнацтва), гуртковою роботою охоплено  42 % вихованців,  

від загальної кількості учнів. Також  працює ДЮСШ (дитячо-юнацька 

спортивна школа), спортивними заняттями охоплено 20% дітей.                                  

 Освітні послуги надають  вісім ЗЗСО (закладів загальної середньої 

освіти)  громади,  в яких навчалося  у 2020-2021 навчальному  році  2012 

здобувачів освіти., в т.ч. опорна школа  Летичівський ліцей №1  з  філією  

першого   ступеня. Заклад найбільший, тут навчається 48% учнів  громади.  

Здійснено оптимізацію  Козачківської початкової школи (рішення  

одинадцятої  сесії  від 31.05. 2021р.  №7  «Про припинення діяльністі  шляхом  

ліквідації  Козачківської  початкової  школи, філії  Летичівського ліцею №1»). 
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В Летичівській  ТГ практикується програмно-цільовий підхід до 

управління  освітою, зокрема розроблені: соціальна програма «Молодь 

Летичівщини» до 2022 року; Програма розвитку фізичної культури та спорту 

до 2021 року; Стратегія розвитку освіти у громаді на період з 2018-2022роки.                                                                                                                                     
 Всі освітні заклади громади мають мультимедійні комплекси,  

підключені до мережі Інтернет. Є в наявності програмне забезпечення та 

електронні підручники. 
 На базі опорного закладу функціонує комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Летичівської селищної ради. У  закладах  

освіти громади  було організовано корекційну освіту для  22 дитини , а саме: 7 

дітей здобували  освіту за індивідуальною формою, 9 - за інклюзивною 

формою навчання та 6 дітей  здобували дошкільну інклюзивну освіту. 

Введено посади асистентів вчителів  та  асистентів вихователя. 

 У 2021 році продовжена робота по покращенню навчально-методичної 

та матеріально- технічної бази закладів освіти.  

     Здійснено заміну   металопластикових  дверей  з вікном для видачі  їжі на  

харчоблоці та вхідні двері на суму 18 тис. грн..   у Летичівському ЗДО №4 

«Дзвіночок».  

   У Летичівському ЦРД «Калинонька»  придбано дитячі ліжка, шафи, лавки та 

електричну плиту на суму  64,4 тис.грн. 

   У Вербецькій гімназії проведено ремонт двох грубок на суму  3,2 тис.грн. та 

придбано  меблі  для  шкільної  їдальні  на суму 20,5 тис.грн. 

     Закуплено медикаментів, миючих та дезинфікуючих засобів на суму 72,4 

тис.грн. 

   З місцевого бюджету виділено кошти в сумі   50 тис.грн. для   облаштування   

пришкільної  огорожі  у Летичівському  ліцеї №3. 

    Придбано матеріалів та проведено поточні ремонти у освітніх закладах 

громади   на  загальну суму  246,7 тис.грн.   

    Здійснюється закупівля засобів навчання на забезпечення нової української 

школи закладів освіти громади  для 210 першокласників  у 2021-2022 н.р.  на 

загальну суму  795,8 тис.грн.  (державний  бюджет  543,3 тис.грн.,  місцевий 

бюджет  252,5 тис.грн.) 

   Для педагогічного  персоналу   закладів освіти громади  на закупівлю  24 

ноутбуків  з метою їх використання  в дистанційній формі навчання, 

пов'язаної з епідемією захворюваності на COVID-19, виділено кошти  480тис. 

960грн.: 

з державного бюджету - 432тис. 864грн.,  

- місцевий бюджет  - 48тис. 096грн.. 

  Відповідно до постанови МОЗ України № 50 від 22.08.2020 року «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби ( COVID-19)»  заклади освіти 

громади в достатній мірі забезпечені  дизинфікуючими засобами, масками, 

рукавичками . 

 На сьогоднішній день в розпорядженні відділу перебуває 18 

транспортних одиниць , що здійснюють підвіз  453 учнів, 36  дошкільнят та 35 
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педагогічних працівників на кінець 2020- 2021н.р. 

 Наявна база - гаражні приміщення для зберігання транспортних засобів 

та випуску на маршрутні лінії. Транспортні засоби закріплені за навчальними 

закладами. Керівниками шкіл виготовлені паспорти маршруту, графіки руху 

автобусів, сформовані списки дітей, що підвозяться та організований їх 

супровід. 

 У закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) громади здійснюється 

реалізація Міжнародних та Всеукраїнських проектів «Інтелект України», 

«Школа дружня до дитини», Національний проект «Відкритий світ», 

українсько-шведський проект «Уроки для стійкого розвитку», «Відкрита 

Польща», «Гармонія інтелекту та здоров`я», «Соціальна взаємодія: досягнення 

та перспективи розвитку». Всі заклади впроваджують інноваційну діяльність 

як «Школа сприянню здоров’я».  

 Практична природоохоронна робота є важливою частиною всієї 

діяльності школярів, включає проведення традиційних шкільних, 

регіональних заходів, спрямованих на захист довкілля, розв'язання нагальних 

екологічних проблем природної території громади. 

 Постійно проводиться профілактична робота серед  здобувачів освіти  

шляхом обговорення на виховних годинах, бесідах, висвітлення через засоби 

масової інформації актуальних питань у сфері забезпечення екологічного 

виховання, безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки  та профілактики  

боротьби з епідемією COVID-19. 

    До участі залучаються працівники ДАІ. У  закладах  освіти функціонують 

дружини ЮІР. Приймають участь у І та ІІ етапах конкурсів ЮІР, малюнків 

«Безпека руху».  

    Проведено заходи, направлені на залучення обдарованої молоді до науково-

дослідницької діяльності МАН, конкурсів, турнірів, Всеукраїнських олімпіад 

І, ІІ етапів.  

  Дієвим засобом  збагачення здібностей та обдарувань, підняття 

престижу знань, активізації процесу навчання є підготовка та участь 

здобувачів освіти  у різних Міжнародних та Всеукраїнських предметних 

інтерактивних конкурсах, які є вагомим підґрунтям для участі в олімпіадах на 

різних рівнях.  Залучено здобувачів освіти  до  участі  у  природничому  

конкурсі  «Колосок», математичному «Кенгуру»,  фізичному «Левеня», 

українознавчому  «Соняшник», а  також  в англомовному «Пазли», 

українознавчому    «Патріот»,з  різних    предметів   «Міксіки»,  

математичному «Прангаліме». Найбільше учасників різних конкурсів у 

Летичівському ліцеї №2. 

 Одним із основних чинників підвищення якості знань є упровадження у 

практику навчання інноваційних технологій, оновлення змісту освітнього  

процесу відповідно до сучасних досягнень освіти і науки. Більшість  закладів 

освіти громади  працюють у цьому напрямку, мають вагомі здобутки, 

позитивний досвід інноваційної роботи. Підтвердженням цього є проведення 

традиційного конкурсу педагогічних ідей та інновацій «Освіта Летичівщини 

на шляхах реформування». У конкурсі взяли участь 35 робіт з усіх номінацій. 
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Найбільше робіт було представлено в номінації «Дошкільна освіта»  та 

«Початкова освіта».  Створено електронний реєстр робіт у відділі освіти. 

 Чотирнадцять  педагогічних  працівників  стали  переможцями  обласної  

педагогічної виставки  «Освіта  Хмельниччини  на  шляхах  реформування» та  

відзначені  дипломами  І та ІІІ ступеня.   Хочеться відзначити, що  першість 

серед  19 учителів-словесників закладів загальної середньої освіти 

Хмельниччини  в номінації «Українська мова та література» виборола  

вчителька української  мови  та літератури Летичівського ліцею №2    

Ковальчук  Ганна Андріївна. Як переможець вона здобула почесне право 

представляти нашу область у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2021»,  де посіла  13 місце серед  25 учасників.  

3.8. Розвиток фізичної культури і спорту 

  Протягом першого півріччя 2021 року проведено 10 спортивних 

змагань та взято участь у 30 обласних та Всеукраїнських заходах, використано 

40 тис. грн. з селищного бюджету та 25 тис. грн. позабюджетних коштів. 

У громаді впроваджено систему змагань з волейболу, футболу, 

настільного тенісу, легкої атлетики, важкої атлетики. Проводяться  спортивні 

змагання серед спортсменів різновікових груп: чемпіонати, кубки, першості, 

турніри, матчеві зустрічі, юнацькі спортивні ігри, ігри серед ветеранів спорту 

та інші заходи. 

На Всеукраїнському рівні спортсмени неодноразово здобували призові 

місця з волейболу,  легкої та важкої атлетики. До складу збірних команд 

області входять двоє спортсменів, що неодноразово ставали переможцями та 

призерами Всеукраїнських змагань: Тетяна Саволюк, Владислав Лоюк – 

бронзовий призер чемпіонату України з двоборства. 

Проведено трансляцію усіх ігор з футболу «Євро 2020» під відкритим 

небом, де жителі Летичівської громади могли насолодитися іграми збірної 

України та красивим футболом. 

Футбольна команда «Нива» достойно виступає у чемпіонаті області з 

футболу, на даний час посідає третє місце у групі.  

Налагоджена тісна співпраця з осередками федерацій, що функціонують 

на території громади: федерація з футболу, настільного тенісу. 

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 200 вихованців. У спортивній школі працює 6 

відділень волейбол, футбол, настільний теніс, карате, важка та легка атлетика, 

бокс. Проведено повністю поточний ремонт приміщення стадіону «Колос»: 

обкошено усю територію, побілено стіни, пофарбовано лавочки на трибунах, 

смітники, футбольні  ворота, огорожу, упорядковано підтрибунні конструкції, 

залито та  підмуровано сходи (виділено 60 тис.грн. з селищного бюджету), 

встановлено камери відеонагляду. 
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За кошти обласного бюджету оздоровлено  вісім дітей пільгової 

категорії у таборах «Лісова пісня» Кам’янець-Подільського району та «Аіст» 

(Одеської області). 

У напрямку пропаганди здорового способу життя постійно проводяться  

спортивні змагання. До всіх спортивних заходів залучається сільська молодь, 

найбільшою популярністю користуються ігрові види спорту: футбол та 

волейбол.   

           Рішенням виконавчого комітету Летичівської селищної ради створено 

координаційну раду з національно-патріотичного виховання при Летичівській 

селищні раді. У червні проведено перше засідання ради та намічено основні 

кроки щодо покращення роботи у даному напрямку. 

          У липні місяці команда Летичівського ліцею №2 прийняла участь у 

військово-патріотичному вишколі «Щит і меч», що проходив у м. Ямпіль. 

Учні громади достойно виступивши здобули призові місця та досвід. 

3.9. Розвиток культури та туризму 

На території Летичівської ОТГ діє 22 сільських клубних заклади, 15 

сільських бібліотек, Комунальна установа «Летичівський будинок культури», 

Летичівська дитяча музична школа, Летичівська публічна бібліотека, 

Летичівська бібліотека для дітей, в яких проводяться заходи, спрямовані на 

збереження та розвиток української культури. У зв’язку з встановленням на 

території України карантину, з метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, 

в установах культури Летичівської селищної ради обмежено проведення 

культурно-мистецьких заходів. Тому, більшість заходів проводились в онлайн 

режимі. 

Протягом півріччя 2021 року бібліотеки  обслуговували  6409 

користувачів. З них Летичівською публічною бібліотекою - 1473, 

Летичівською бібліотекою для дітей – 1726, сільськими бібліотеками – 3210. 

Їм видано:  публічною бібліотекою 15,5 тис. примірників, бібліотекою для 

дітей – 19,0 тис. примірників, сільськими бібліотеками – 29,2 тис. 

примірників.  

Бібліотеками Летичівської селищної ради проведено 98 соціокультурних 

заходів, в тому числі 14 за межами бібліотеки, виставлено 135 книжкових 

виставок та поличок.  

Летичівська публічна бібліотека проводила різні просвітницькі заходи, 

виставки літератури до відзначення знаменних і пам’ятних дат історії та 

сучасності держави, краю. Брала участь у святкових заходах, що проводились 

на території громади, у міжнародному культурно-соціальному проекті 

«Таємниці України для тебе», в огляді-конкурсі публічних бібліотек 

«Бібліотека - громаді», та в ряді соціологічних досліджень. До дня міста 

працівники бібліотеки підготували масштабну відео-презентацію «Летичів 

древній і вічно юний». 

Летичівська бібліотека для дітей брала активну участь в багатьох заходах і 

конкурсах обласного та державного значення: поетичному відеострімі «Лунає 

слово Лесі Українки» до 150 річчя від дня народження поетеси, віртуальному 
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марафоні «Хмельниччина читає Шевченка», еко-челенджі «Твоя еко дія», у 

Всеукраїнському Дні читання вголос «Березень. Читають всі!», онлайн-

конкурсі дитячого малюнка до 25-річчя Конституції України «Я і мої права», 

конкурсі дитячої творчості «Незалежна і єдина, будь навіки, Україно!» до 30-

річчя незалежності України, та інших. Також бібліотека є учасником 

програми «ЄС на книжковій полиці» від представництва ЄС. Бере участь у 

житті громади, проводить цікаві екскурсії, виставки, літературні вернісажі, 

бесіди, приурочені державним та родинним святам, пам’ятним датам. 

Впродовж літніх канікул тут працюють книжкова веранда «Літо. Книга. 

Позитив.», бібліотечний кінозал «Мультяшне літо», ігрова зона «Веселись, 

грай, книжки читай!». 

Під час літніх канікул всі бібліотеки громади розробили та впроваджують 

в практику літні читання для дітей «Закнижені канікули у бібліотеці». 

Контингент здобувачів освіти Летичівської дитячої музичної школи 

складає 252 учні. Всього впродовж навчального року проведено 7 

позаурочних освітньо-виховних заходів. Найкращі з них:  

 - Новорічні музично-розважальні вечори для учнів інструментальних 

класів, образотворчого мистецтва та класу хореографії; 

 - Святковий концерт «Музика весни»; 

 - Звітний концерт школи з нагоди випуску учнів 2021 року «Свято 

творчості і талантів». 

Вихованці Летичівської ДМШ регулярно підтверджують свою 

майстерність на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і 

олімпіадах, та здобули перемоги у таких престижних конкурсах: 

- Обласний відкритий конкурс мистецтв «Кришталева зірка»; 

- Міжнародний конкурс-фестиваль «Pro Fest» (м. Київ); 

- Міжнародний конкурс-фестиваль творчості «Профест»; 

- Всеукраїнський конкурс талантів «Коррадо»; 

- ІІІ Регіональний конкурс виконавців на оркестрових духових та ударних 

інструментах «Сурми над Бугом»; 

- Міжнародний фестиваль мистецтв «Sterne uber den Rhein»(м. Мюнхен); 

- ХVІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс «STAR WAVES – 2021» 

(м.Київ), та багатьох інших. 

При Летичівській ДМШ діє ансамбль спортивного бального танцю 

«Діалог» (кер. Наталя Мальнова), який в 2021 р. має перемоги з 

Всеукраїнського конкурсу-фестивалю хореографічного мистецтва «Diamond 

Dance Cup» та Всеукраїнського конкурсу «Золота пектораль». 

 В період I-го півріччя 2021 року, в закладах культури клубного типу 

Летичівської селищної ради, діяло 104 клубних формувань (гуртків), з них для 

дітей - 58, зокрема:  оркестрових та інших інструментальних – 2, вокально-

хорових - 50, із них для дітей - 19, хореографічних - 4, із них для дітей - 4, 

театральних - 23, із них для дітей – 18, декоративно-ужиткового мистецтва - 

13, з них для дітей – 12; образотворчого мистецтва – 4, з них для дітей - 4; 

інших – 8.  

Загальна кількість учасників клубних формувань – 861 чол. 
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 6 творчих колективів мають звання «народний». З них 5 діють на базі 

КУ «Летичівський будинок культури»:  

- народний аматорський хор «Летич;  

- народний хор ветеранів війни і праці «Стежина»; 

- народний оркестр духових інструментів;  

- народна художньо-концертна бригада «Вогник»;  

- народний вокальний колектив «Кульбаба». 

Народний вокальний колектив «Горлиця» діє на базі Івонинецького 

сільського клубу. 

  Протягом I-го півріччя, клубними закладами було проведено цілий ряд 

різних за формою та тематикою культурно-дозвіллєвих заходів, більшість з 

яких висвітлювали події місцевого, загальнонародного та державного 

значення, а також професійних, релігійних свят, свят за народним календарем, 

виставок декоративно прикладного мистецтва,  благодійних заходів, 

молодіжних дискотек. 

Усього, закладами культури клубного типу, було проведено 528 

культурно-дозвіллєвих заходів, з них - 274 молодіжні дискотеки. В цілому, усі 

заходи налічували близько 7760 відвідувачів. 

     Деякі заходи, у зв’язку з карантинними обмеженнями, було проведено в 

онлайн-режимі – відео презентації, музичні онлайн-привітання зі святами. 

Найяскравішим з них, був показ відео-презентацій у рамках фестивалю «Ти не 

зникнеш із карти, наше рідне село». 

    Кожен проведений захід та анонси на них, постійно висвітлюються  у 

засобах масової інформації. Про них завжди можна довідатися на сайтах 

установ культури, на сторінках соціальної мережі Фейсбук та на сторінках 

місцевої «Летичівської газети». 

      Працівниками КУ «Летичівський будинок культури» постійно 

розробляються та розповсюджуються, враховуючи плани роботи, 

рекомендації по підготовці та проведенню культурно-дозвіллєвих заходів, 

окремі добірки, сценарні матеріали. Проводяться наради та семінари з питань 

збору та збереження об’єктів нематеріальної культурної спадщини, 

збереження пам’яток культури тощо. 

У І півріччі народний вокальний колектив «Кульбаба» Летичівського 

будинку культури брали участь у: 

- дистанційному Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Зірка над 

Вертепом»; 

- онлайн-фестивалі колядок та щедрівок «Різдвяна зірка» 

(м.Старокостянтинів); 

- відкритому дистанційному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «В 

моєму серці квітне Україна» (м.Чемерівці).    

    Летичівський відділ культури, національностей та релігій, взяв участь у 

першому етапі обласного фестивалю-конкурсу народної творчості «Громада-

фест», який проходив у Хмельницькому науково-методичному центрі 

культури і мистецтва. Конкурс відбувся з метою підтримки культурних 

ініціатив об’єднаних територіальних громад, розвитку аматорської народної 
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творчості, відродження та популяризації народних традицій, формування 

культурного простору. На розгляд журі організаторів фестивалю-конкурсу, 

працівниками Летичівського будинку культури було створено відео-

презентацію з роботи закладів культури, в якій широко розкривається творчий 

потенціал нашої громади. За участь у даному конкурсі-фестивалі, Летичівську 

ОТГ нагороджено Дипломом та спеціальним кубком. Також подана заявка на 

участь у другому етапі фестивалю.   

 

Оновлено матеріально-технічну базу закладів культури на суму 23,6 

тис.грн. - придбано принтер та ноутбук для сільської бібліотеки села Кудинка. 

Здійснено підписку  періодичних видань для бібліотек громади на 2021 рік 

на загальну суму 67, 4 тис.грн. (36,1 тис.грн.- на газети, 31,3 тис.грн. - на 

журнали). 

3.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

Протягом І півріччя 2021 року в банку даних сімей, що опинилися у 

складних життєвих обставинах, перебувало 128 сімей, де виховується 290 

дітей. 22 сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах та 1 особа з 

числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування знаходяться 

під соціальним супроводом.  

     Протягом звітного періоду:  1 дитину влаштовано до дошкільних 

навчальних закладів, 3 сім’ям надана допомога по оформленню реєстрації за 

місцем проживання, 9 сім’ям оформлено/відновлено документи у т.ч. для 

призначення соціальних виплат, 20 сімей поліпшено житлові умови, 29 сімей 

отримали гуманітарну допомогу, 3 працевлаштовано, 4  сім’ї направлено до 

закладів медичного обслуговування, 4 дітей оздоровлено у санаторіях,  4 сім’ї 

пере направлено до відділу Летичівського бюро безоплатної правової 

допомоги з метою отримання необхідної  юридичної допомоги. 

     Під соціальним супроводженням Летичівського СЦСССДМ перебуває 3 

дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 14 дітей–вихованців; 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 

21 особа з числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. 5 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 18 вагітних жінок, 

надано 18 індивідуальних послуг, спрямованих на збереження сім’ї. 

Проведено 3  групових заходи, якими охоплено 18 жінок. Під час проведення 

групових заходів роздавалися інформаційно - просвітницькі матеріали. 

Роздано 18 буклетів.  

Відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів України  № 623 станом на 

01.11.2017 року здійснено перевірку цільового використання коштів у 20 

сім’ях. 
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Відповідно до законодавчих актів „Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції”, „Плану заходів 

щодо методичної психологічної професійної реабілітації та соціальної 

адаптації учасників антитерористичної операції”, складено 4 соціальних 

паспорти та надано 20 соціальних послуг. 

Налагоджена співпраця із кримінально-виконавчою інспекцією, де 

проводиться робота із умовно-засудженими та особами, які повернулися із 

місць позбавлення волі.  Протягом даного періоду охоплено 9 осіб, яким були 

надані 14 послуг з покращення між особистісних відносин, адаптації та 

налагодженні соціальних зв’язків та ведення здорового способу життя з яких 

одна перебуває під соціальним супроводом,  а також проводиться робота із 1 

особою, яка повернулася із місць позбавлення волі.                                                                                                             

Проведено 10 групових заходів серед учнівської молоді, якими 

охоплено 200  дітей віком до 18 років.  

Згідно Програми надання соціальних послуг селищним центром 

соціальних служб в Летичівській територіальній громаді на період 2020 -2024 

роки  у І півріччі 2021 року для проведення акцій „Великодній кошик”,  

заходів до Дня захисту дітей використано 8,5  тис. грн. 

В громаді діє територіальний центр соціального обслуговування, де 

функціонують такі структурні підрозділи: 

 - відділення соціальної допомоги вдома; 

 - відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги та соціальної адаптації;   

На території громади станом на 01.01.2021 року виявлено громадян 

похилого віку, осіб з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують соціального обслуговування  – 1493 особи, 

обслужено центром 1484 особи. 

Відділенням соціальної допомоги вдома обслужено 729 осіб. У 

відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги та 

соціальної адаптації отримало послуги 1210  громадянин , в тому числі  тих, 

хто обслуговується виключно відділенням – 755. 

 За звітний період працівниками територіального центру було надано на 

безоплатній основі 63362 послуги, а також  9 544 платних соціальних послуг 

на загальну суму 163,3 тис.грн.   

     Загальна характеристика матеріально – технічної бази територіального 

центру – задовільна. Територіальний центр має легковий автомобіль, міні 

трактор для обробітку земельних ділянок громадян, які перебувають на обліку 

у територіальному центрі, причіп, картоплесаджалку та картоплекопалку, 

культиватор, фрезу, плуг тракторний,мотоблок ,косу роторну бензопилу 

«Штіль», мотокосу .  

      Територіальний центр співпрацює із працівниками відділу 

Держтехногенбезпеки  з приводу попередження виникнення пожеж. З 

громадянами похилого віку постійно проводяться  бесіди з протипожежної 
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безпеки, проводиться подвірний обхід громадян, перевіряється  дотримання 

правил протипожежної безпеки.  

 Разом із працівниками райвідділу внутрішніх справ проведено 

подвірний обхід громадян, що перебувають на обліку в територіальному 

центрі з метою проведення роз’яснювальної роботи щодо попередження 

злочинності,  

Територіальний центр також співпрацює із  центральною районною 

лікарнею, районною організацією Товариства Червоного Хреста,  районною 

радою ветеранів, районним товариством інвалідів, старостатами Летичівської 

ТГ, релігійними організаціями. 

3.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний 

захист та техногенна безпека 

У січні місяці проведено інвентаризацію матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Матеріальні цінності 

з резерву протягом звітного періоду не виділялися за відсутності потреби. 

Протягом зимового періоду проводилися роботи по  розчистці доріг від 

снігу, укладено 14 цивільно-правових угод з суб’єктами господарювання, які 

залучались до даної роботи. 

Проведено 8 засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з 

поширенням коронавірусної хвороби. Відбулося 11 засідань Штабу. 

На період літнього купального сезону залучено до чергування в місці 

масового відпочинку населення на воді в районі заказника «Долина» 

рятувальників 1 ДПРЗ. 

З метою проведення просвітницької роботи серед населення на сайті 

селищної ради ведеться постійна рубрика «Цивільний захист», в приміщенні 

селищної ради розміщено інформаційний стенд з питань цивільного захисту. 

Проведено аналіз приведення у відповідність захисних спорудах 

цивільного захисту, утримання їх у готовності до використання за 

призначенням.  

Протягом звітного періоду в Летичівському ліцеї №1 

балансоутримувачем здійснено поточний ремонт укриття. 

 З метою збільшення фонду захисних споруд обстежено комісійно 2 

приміщення та включено до обліку найпростіших укриттів. 

Проведено роботу по організації функціонування приладу ДТР. Укладено 

договір з компанією «Київстар» на передачу СМС повідомлень.  Проведено 

ревізію засобів оповіщення в ПАТ «Укртелеком». Надано флеш-карту із 

сигналами цивільного захисту населення. Усі старостати забезпечені 

системами гучного мовлення та ФМ приймачами.  

Взято участь у 3 перевірках системи оповіщення. У ході перевірок на 

місцях проведено передачу сигналу «Увага всім».  
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ФМ приймачами забезпечено усі закладів культури.  

Створені на базі старостатів громади та КГП «Злагода» консультативні 

пункти з питань цивільного захисту населення забезпечено інформаційними 

та організаційними матеріалами.   

На утримання Голенищівської та Гречинецької МПК виділено  понад 

700,0 тис.грн. Застраховано працівників МПК. Приміщення МПК забезпечено 

дровами.  

На аварійне рятування на воді з місцевого бюджету асигновано 100 

тис.грн. 

Підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту населення пройшли 

5 керівних кадрів та фахівців громади. Організовано навчання для 

відповідальних за протипожежний захист в установах та організаціях. 

Навчання пройшли 17 чол. 

Усі захисні споруди, які знаходяться в приміщеннях установ, що входять 

до сфери управління селищної ради, обладнано маркуванням та покажчиками 

руху до захисних споруд цивільного захисту населення.  

 


