
 
 

                                                                                                        

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
                                             VІІ скликання                                    ПРОЕКТ 

Сорок дев’ятої сесії 

 

 

 __.04.2018 р.                                      Летичів                                                   № __  
 

 

Про затвердження  Програми  

сприяння утриманню ландшафтного  

заказника «Долина», територія якого перебуває 

у віданні Хмельницького УТМР,  

на 2018-2019 роки 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

           1. Затвердити Програму  сприяння утриманню ландшафтного заказника 

«Долина», територія якого перебуває у віданні Хмельницького УТМР, на 2018-

2019  роки (додається). 

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми. 

3. 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                                                             І. Тисячний   
 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішенням 49 сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 

від   __.04.2018 р. № __ 

 

 

Програма  

сприяння утриманню ландшафтного заказника «Долина»,  

територія якого перебуває у віданні Хмельницького УТМР,  

на 2018-2019  роки 

 

 

1. Загальні положення 

          Програма  розроблена на виконання Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний 

фонд України». 

Ця Програма може доповнюватися новими розділами та напрямами, 

уточнюватись у відповідності з бюджетними надходженнями. 

 

2. Мета та основні завдання програми 

          Основною метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо 

забезпечення утримання в належному санітарному стані, очищення та 

благоустрій  території в ландшафтному заказнику «Долина в смт.Летичів  

Хмельницької області, поліпшення мікроклімату, санітарної очистки, створення 

безпечних умов для відпочинку населення на воді. 

      Програмою передбачається проведення конкретної роботи в наступних 

напрямах:     

 капітальний ремонт – очищення від намулу, відкладів та завалів водойми 

УТМР на річці Вовк в смт. Летичів  Хмельницької області; 

 капітальний ремонт – відновлення кріплення верхового укосу земляної 

дамби водойми УТМР на р.Вовк в смт. Летичів  Хмельницької області; 

 покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану ландшафтного 

заказника «Долина»; 

 облаштування зони водного об’єкта, відведеної для купання, зони, 

відведеної для занять спортом, дитячої пляжної зони; 

 здійснення благоустрою пляжної зони; 

 проведення профілактичної роз’яснювальної роботи щодо дотримання 

правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки на воді та в 

громадських місцях. 

 

3. Основні заходи реалізації Програми 

Виконання Програми планується здійснити в два етапи. 

На першому етапі (2018 рік) передбачається практична реалізація 



організаційних, правових та матеріально-технічних засад реалізації Програми, у 

тому числі: 

  капітальний ремонт – очищення від намулу, відкладів та завалів 

водойми УТМР на річці Вовк в смт. Летичів  Хмельницької області; 

 капітальний ремонт – відновлення кріплення верхового укосу земляної 

дамби водойми УТМР на р.Вовк в смт. Летичів  Хмельницької області. 

На другому етапі (2019 рік) планується здійснити: 

 покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану ландшафтного 

заказника «Долина»; 

 очищення водойми, дна акваторії; 

 облаштування зони водного об’єкта, відведеної для купання, зони, 

відведеної для занять спортом, організації пунктів прокату плавзасобів, 

рибальства тощо; 

 облаштування прибережної смуги, освітлення, дизайн; 

 встановлення переодягалень, туалетів, контейнерів для сміття; 

 облаштування спортивного майданчика; 

 облаштування дитячої пляжної зони; 

 облаштування під’їздних шляхів та доріг, що ведуть до місця відпочинку 

та пішохідних доріжок; 

 облаштування місць, де не можна купатись, відповідною 

попереджувальною інформацією; 

 роз’яснення та пропаганда серед населення правил поведінки на воді; 

 виготовлення та розповсюдження наочних матеріалів, посібників щодо 

правил поведінки на водних об’єктах та надання домедичної допомоги; 

 інформування населення про усі випадки, які призвели до загибелі 

людей на водних об’єктах та їх причини; 

 проведення профілактичної роз’яснювальної роботи серед населення, 

власників комерційних структур щодо дотримання правил благоустрою, 

санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях. 

 

4. Ресурсне забезпечення виконання завдань Програми  

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.  

Виконавцем програми є Хмельницька обласна організація УТМР спільно з 

виконавчим комітетом Летичівської селищної ради.  

У ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, уточнення, 

доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів, уточненням обсягів 

робіт виходячи з реальних можливостей бюджету, результатів конкурсних 

переможців торгів та державних закупівель, згідно з законодавством. 

 
5. Очікувані результати 

Реалізація Програми дасть можливість досягти результатів: 
– екологічні – покращення екологічного стану річки Вовк, збереження  

довкілля; 



– благоустрій – покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану 

ландшафтного заказнику «Долина», створення привабливої та зручної зони 

відпочинку, яка, враховуючи географічне розташування смт Летичів, стане 

однією із візитівок містечка; 

– соціальні – створення безпечних умов для відпочинку населення на 

воді, підвищення якості та комфорту проживання громадян, організація 

змістовного дозвілля дітей та дорослих, популяризація здорового способу 

життя, створення привабливих умов для приїжджих туристів;  

– економічні – створення інфраструктури для зручного ведення 

підприємницької діяльності – а саме мережі торгівельного обслуговування і 

громадського харчування («зона барбекю»), в подальшому будівництво 

кемпінгу, автостоянки; 

– безпека – організація заходів по попередженню надзвичайних ситуацій 
на водних об’єктах, зменшення нещасних випадків на воді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
 

ПАСПОРТ 

Програми сприяння утриманню ландшафтного заказника «Долина»,  

територія якого перебуває у віданні Хмельницького УТМР,  

на 2018-2019  роки 

  
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради  

4. Співрозробники Програми Хмельницька обласна організація УТМР 

5. Відповідальні виконавці 

Програми  

Виконавчий комітет Летичівської 

селищної ради, Хмельницька обласна 

організація УТМР 

6. Учасники Програми  Хмельницька обласна організація УТМР 

7. Термін реалізації Програми 2018-2019 р.р. 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет Летичівської 

селищної ради, інші джерела, не 

заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього,  

у тому числі: 

1500,0 тис. грн. 

2018 2019 

9.1. коштів місцевого бюджету 750,0 тис. грн.  750,0 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми сприяння утриманню ландшафтного заказника «Долина»,  

територія якого перебуває у віданні Хмельницького УТМР,   

на 2018-2019  роки 

  

 

Етапи виконання Програми 

                                                                                                           тис. грн. 

Показники витрат: 

 

 

2018 р. 2019 р. Всього 

Селищний бюджет 500,0 500,0 1000,0 

Обласний бюджет 250,0 250,0 500,0 

Кошти небюджетних 

джерел 

0 0 0 

РАЗОМ 750,0 750,0 1500,0 



Додаток 3 

Напрямки діяльності та заходи  

 Програми сприяння утриманню ландшафтного заказника «Долина»,  

територія якого перебуває у віданні Хмельницького УТМР, на 2018-2019  роки 

 
№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

програми 

Відповідаль-

ний 

виконавець 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні  

щорічні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

2018 2019 

1 Утримання 

ландшафтного 

заказника «Долина»,  

облаштування 

безпечного місця 

відпочинку на воді 

 

1. Капітальний ремонт – 

очищення від намулу, 

відкладів та завалів водойми 

УТМР на річці Вовк в смт. 

Летичів  Хмельницької 

області 

2018-2019 

роки 

Виконком 

селищної ради, 

Хмельницька 

обласна 

організація 

УТМР  

Селищний 

бюджет 

 

Обласний 

бюджет 

250 

 

 

250 

250 

 

 

250 

Покращення 

екологічного 

стану річки 

Вовк, створення 

безпечних умов 

для відпочинку 

населення на 

воді, 

підвищення 

якості та 

комфорту 

проживання 

громадян, 

організація 

змістовного 

дозвілля 

2. Капітальний ремонт – 

відновлення кріплення 

верхового укосу земляної 

дамби водойми УТМР на 

р.Вовк в смт. Летичів 

Хмельницької області 

2018-2019 

роки 

Селищний 

бюджет 
250 250 

Всього 1500 750 750  

 


