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Звіт селищного голови про виконану роботу  

виконавчим комітетом Летичівської селищної ради за 2018 рік   
 

У 2018 році селищна рада зі всіма нашими підрозділами працювали над 

поліпшенням соціально-економічної ситуації в громаді, благоустрою населених 

пунктів. Для виконання цих планів важливо було забезпечити планове 

наповнення доходної частини бюджету.  

Бюджет 

 Всього з урахуванням трансфертів за 11 місяців 2018 року до бюджету 

селищної ради надійшло 137,4 млн. грн., що становить до планових завдань 

100,6%. 

 Власних доходів надійшло 67,7 млн. грн., що на 0,3 млн. грн. більше 

плану та на 15,8 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2017 року. 

 Перевиконанням доходу ми завдячуємо в першу чергу платникам 

єдиного податку. Надійшло податку 9,6 млн. грн. або 106% планових 

призначень, в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження 

збільшились на 0,6 млн. грн. 

 Краще в порівнянні з 2017 роком спрацювали фізичні особи, які на 

39,6% збільшили відрахування податку на доходи фізичних осіб, надійшло до 

селищного бюджету 35,8 млн. грн. 

 Завдяки перевиконанню селищного бюджету ми направили 7,9 млн. 

грн. до бюджету розвитку, що на 1,6 млн. грн. більше, ніж за аналогічний 

період 2017 року. 

  За 11 місяців 2018 року профінансовано видаткову частину загального 

та спеціального фонду на суму 134,199 млн. грн.  

Структура видатків селищного бюджету за 11 місяців 2018 року

31,370 млн. грн.;

 22,4%

12,486 млн. грн.;

 8,9%

7,808 млн. грн.;

 5,6%

4,117 млн. грн.;

 2,9%

4,953 млн. грн.;

 3,5%

5,698 млн. грн.;

 4,1%

5,560 млн. грн.; 

4%
67,902 млн. грн.;

 48,6%

Освіта

Охорона здоров'я

Культура

Соціальний захист

Житлово-комунальне

господарство

Транспорт і дорожнє

господарство

Управління

Інші

 



Економіка та інвестиції 

 За 10 місяців 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції 

склав 169108,5 тис. грн., що на 58888,2 тис. грн. більше, ніж за аналогічний 

період 2017 року, темп росту становить 153,4%. Найкраще спрацювали ТОВ 

«Термопласт», ТОВ «Стімул плюс», ТОВ «Летичівський комбікормовий 

завод». 

 Відшкодовано 50% вартості доїльних апаратів 36 заявникам на суму 

141,8 тис. грн. 

 На організацію та проведення громадських та тимчасових робіт для 

осіб, зареєстрованих як безробітні, з селищного бюджету використано 15,5 тис. 

грн., залучено 46 осіб. 

 Розроблено та затверджено 9 регуляторних актів. 

 Використано майже 209 тис. грн. на виготовлення та коригування 

проектно-кошторисних документацій, проходження експертиз для реалізації 

інвестиційних проектів. 

 За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2018 році 

реалізовано 11 проектів на суму 6,126 млн. грн. 

Використання субвенції на розвиток інфраструктури у 2018 році 

51,409 тис. грн.; 

0,8%

94,737 тис. грн.; 

1,6%

2146 тис. грн.;

35%

1031,412 тис. грн.; 

16,8% 2802,442 тис. грн.; 

45,8%

Водопостачання (3 об’єкти)

Придбання спецтехніки для КГП

"Злагода" (3 шт.)

Капітальний ремонт доріг (4 об’єкти)

Придбання обладнання для системи

оповіщення про надзвичайні ситуації

(12 шт.)
Придбання протипожежного

оснащення для місцевих пожежних

команд

 
 За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2018 

році реалізовуються проекти:  

1. Реконструкція очисних споруд смт Летичів – кошти ДФРР 2,718 млн. 

грн., співфінансування з селищного бюджету 303 тис. грн. 

2. Реконструкція Летичівського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів–гімназія» – 

кошти ДФРР 4 млн. грн., співфінансування з селищного бюджету 1 млн. грн. 

 Відібрано 4 заявки для участі в конкурсному відборі на отримання 

фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 

2019 році. 

 Подано 12 проектних заявок на грантові конкурси. 



 Проект «Будівництво нової лінії освітлення в центральному парку смт 

Летичів» виграв на конкурсі мікропроектів сталого місцевого розвитку у 

Хмельницькій області, у 2019 році буде отримано 150 тис. грн. фінансування з 

обласного бюджету. 

 За грантові кошти створено електронну систему для впровадження 

Бюджету участі Летичівської ОТГ в проекті «Соціальний інспектор». 

Завершується реалізація 4 проектів-переможців Бюджету участі на загальну 

суму 550 тис.грн.  

 Летичівська ОТГ з практикою впровадження Бюджету участі стала 

фіналістом Всеукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого 

самоврядування у 2018 році». 

 Представники Летичівської селищної ради на конкурсній основі брали 

участь в програмах, що фінансуються міжнародними фондами: «Школа 

локальної демократії», «Публічне адміністрування у сфері молодіжної 

політики», «Школа соціальних перемовників», «Вартові безпеки», 

«Децентралізація на практиці – вчимося один від одного», «DIGITAL в 

молодіжній роботі», «Школа місцевого самоврядування DESPRO-2018», 3 

навчальні візити до Республіки Польща. 

 Затверджено Стратегію розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

 Оновлено інвестиційний паспорт Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 
 

Земельні відносини  

 Земельним відділом було розглянуто 623 заяви, по яких підготовлено 

139 рішень на розгляд  сесії Летичівської селищної ради.  

 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 перебуває документація по 17 земельних ділянках 

для створення громадських пасовищ загальною площею 152,3509 га.  

 З початку року погоджено 69 заяв на виділення земельних ділянок 

учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей із земель 

сільськогосподарського призначення державної власності. 

 На звітну дату сесіями затверджено земельну документацію та  

укладено договори оренди на землі комунальної власності в кількості 46 шт. на 



суму 216,6 тис. грн. 

 На постійному контролі перебуває питання заключення договорів 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на яких 

розташовано будівлі і споруди колишніх сільськогосподарських підприємств. 

Завдяки вжитим заходам  з початку року зареєстровано 6 договорів оренди з ГУ 

Держгеокадастру у Хмельницькій області, місцевий бюджет поповнено   на 

470,0  тис. грн. (ТОВ «Летичів-Агро», СТОВ «Кудинка», ТОВ «Лоретта-Агро»). 

 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. 

 Проведено роботи по  підготовці матеріалів для передачі земель 

державної власності (земель запасу та резерву) в комунальну власність. 

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. 

 Практикуються виїзди спеціалістів земельного відділу разом з 

відповідними працівниками ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області для 

обстеження самовільно зайнятих земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. Так в 2018 р. було здійснено 17 виїздів, за якими нараховано 

збитків від завданої шкоди за самовільне використання земель 

сільськогосподарського призначення в сумі 200977 грн. 

 Земельним відділом в І кварталі 2018 року завершено роботу по 

виготовленню 8 генеральних планів населених пунктів та проведено 8 

громадських слухань щодо врахування  громадських інтересів під час 

розроблення проектів містобудівної документації. 

 Протягом вересня-листопада 2018 року матеріали інвентаризації 

земельних ділянок, які підлягають передачі доповнено 15 земельними 

ділянками  орієнтовною площею 86,0 га, які в Національну кадастрову систему. 

 Розроблено Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

адміністративно-територіального утворення с.Вербка, с.Рудня, с.Терлівка, 

с.Свічна, с.Суслівці, з яких матеріали с.Вербка  пройшли Державну експертизу 

та Державну реєстрацію у Державному земельному кадастрі. 
 

Житлово-комунальне господарство 

 На благоустрій населених пунктів громади профінансовано 3,5 млн. 

грн. 

 Для комунального підприємства на поповнення статутного фонду з 

селищного бюджету виділено 200 тис. грн., придбано сміттєвоз – 1,635 млн. 

грн., сміттєвозне обладнання – 432 тис. грн. 

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

тис. грн.),  вул. Пушкіна (98,7 тис. грн.),  вул. Соборній  (68,4 тис.грн.), вул. 



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

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

по соціальній угоді. Збудовано свердловину і водогін в с. Гречинці (597,7 тис. 

грн). Завершуються роботи по будівництву свердловин в селах Сахни та 

Майдан-Голенищівський. 

 На ремонт та утримання автомобільних доріг всього 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 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
.         

 Побудовано мережі вуличного освітлення по вулицях Войтова, 

Коцюбинського, Матросова, Максимчука, Комсомольській, провулку 

Коцюбинського. 

 Проводяться роботи по будівництву лінії електропередач для 

вуличного освітлення в с. Марківці. 

 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. 

 Завершено розроблення 8 генеральних планів по населених пунктах 

громади: с.Ялинівка, с.Сахни, с.Прилужне, с.Бохни, с.Гречинці, с.Снітівка, 

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

містобудівною радою. 

 Історико-архітектурний опорний план смт Летичів погоджено в 



Управлінні культури, національностей, релігії, та туризму Хмельницької ОДА. 

На даний час він погоджується в відділі містобудування та архітектури 

Хмельницької ОДА. 

 Виготовлено та затверджується 2 детальні плани території в смт 

Летичів та с.Новокостянтинів (для будівництва амбулаторії). 

 Прораховано 115 зведених кошторисів на поточні ремонти шкіл, 

ФАПів, дитячих садочків, доріг та інших об’єктів громади, з них по 80 об’єктах 

проведено поточні ремонти,  розроблено два проекти благоустрою та 

озеленення території парку по вул.Савіцького Юрія в смт Летичів. 

 Впроваджено програму по енергозбереженню та енергоменеджменту 

«Енергобаланс» з метою економії енергоресурсів. 

 Відділом муніципальної інспекції здійснено подворовий обхід в смт 

Летичів, складено 101 припис. 

 Проведена робота з старостами щодо заключення договорів на 

вивезення сміття, заключено 312 договорів (робота продовжується). 

 Проведена робота з приватними підприємцями, щодо здійснення 

прибирання прилеглої території та дотримання правил благоустрою селища 

Летичів – складено 22 приписи. 

 Спільно з представниками національної поліції здійснювались вечірні 

рейди з метою перевірки дотримання правил торгівлі алкогольними напоями та 

профілактики правопорушень у вечірній час неповнолітніми та по забороні 

паління листя, сміття, попереджень - 41. 

 За звітний період розглянуто 54 скарги з виходом на місце розгляду та 

прийнято 108 осіб з особистих питань. 

 Спільно з районним відділення Держпродспоживслужби проводилась 

комісійна перевірки рибного ринку та закладів швидкого харчування, за 

результатом чого були вказані недоліки та терміни усунення. 

 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. 

 

Охорона здоров’я 
Фінансування галузі – 5,6 млн. грн.  

З селищного бюджету використано коштів – 2,6 млн. 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. 

 Для надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу, 



використано 66 тис. грн. з селищного бюджету. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

Освіта 
Фінансування галузі – 67,9 млн. грн.  

(на 12,3 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2017 року) 

 Для дошкільних навчальних закладів 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 10.12.2018 року всіх матеріалів для потреб Нової  

Української Школи (меблі, дидактичний 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 тривають 

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. 

 Придбано 32-містний автобус, який закриває маршрут Летичівський 

НВК №1-ліцей–Козачки. 

 В усіх навчальних закладах громади завершені поточні ремонтні 

роботи, використано 358,3 тис.грн. 

 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. 
 

Спорт 

Фінансування галузі – 1,1 млн. грн.  

 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. 

 Для дитячо-юнацької спортивної школи виділено 116,385 тис. грн. на 

капітальний ремонт системи опалення та реконструкцію приміщення під 

теплогенераторну 169,661 тис. грн. Завершується виконання робіт. 

 Облаштовано спортивний майданчик зі штучним покриттям на базі 

школи в с.Гречинці – 89,2 тис. грн. 

 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 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. грн. з 

селищного бюджету. 

 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. 



 

Культура 

Фінансування галузі – 5,7 млн. грн.  

 Осучаснено матеріально-технічну базу закладів культури, в т.ч. 

придбано музичну апаратуру для КУ “Летичівський будинок культури“  на 

суму 115,0 тис.грн, світловий прилад – 104,0 тис.грн. 

 Придбано концертні костюми на суму 4,2 тис. грн. 

 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. 

 Проведено поточний ремонт приміщень закладів культури на суму 

566,7 тис. грн.: Летичівський  будинок культури – 199,9 тис.грн, СБК с.Козачки 

– 52,7 тис.грн, СК с.Рудня – 53,0 тис.грн, СБК с. Греченці – 153,2 тис.грн, СБК 

с.Горбасів – 50,2 тис.грн, СБК с.Ялинівка – 32,8 тис. грн, Летичівська публічна 

бібліотека – 24,9 тис.грн. 

 Бібліотеками проведено обслуговування 8282 користувачів, з них 

Летичівською публічною бібліотекою – 1671, Летичівською бібліотекою для 

дітей – 1816. Бібліотеками проведено 118 соціокультурних заходи. 

 Контингент  дитячої музичної школи становить 289 учнів. Вони 

регулярно підтверджують свою майстерність на олімпіадах та конкурсах 

Всеукраїнських та міжнародних рівнів. 

 КУ “Летичівський будинок  культури” за 2018рік проведено 72  

культурно-освітніх заходи до державних і професійних свят, сільськими 

закладами культури проведено 2750 заходи (з них 2400 молодіжні дискотеки). 

 Колективи та майстри декоративно-прикладного мистецтва закладів 

культури клубного типу взяли участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах 

та фестивалях. 

 Проведено фестиваль різдвяних колядок, заходи до Дня вишиванки, 

театралізоване обрядове дійство "На Купала нічка мала", 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. 
 

Соціальний захист 

Фінансування галузі – 5,0 млн. грн. 

(на 1 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2017 року) 

 Летичівською селищною радою у 2018 році профінансовано за кошти 

селищного бюджету під програми: 

– Летичівському районному товариству інвалідів – 9,5 тис. грн.; 

– інвалідам по зору Летичівської ТПО УТОС – 20 тис. грн.; 

– ветеранам війни та праці – 35 тис. грн. 



 На виплату одноразової матеріальної допомоги 477 жителям громади 

по програмі «Турбота»  використано 618,1 тис. грн. 

 Для поліпшення житлово-побутових умов 2 жителям громади по 

програмі «Власний дім» спрямовано 40 тис. грн. 

 На вдосконалення соціальної роботи профінансовано 50 тис. грн. 

 Летичівським селищним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді: 

 надаються соціальні послуги 114 сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, 22 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування;  

 здійснюється соціальне супроводження 3 дитячих будинків сімейного 

типу, в яких виховується 19 дітей–вихованців та 3 прийомних сімей, в яких 

виховується 5 прийомних дітей; 

 діє консультаційний пункт з питань запобігання ранньому сирітству; 

 протягом 2018 року було проведено 45 групових заходів серед 

учнівської молоді, якими охоплено 800 дітей віком до 18 років. Здійснено 12 

профілактичних рейдів. 

 Летичівським територіальним центром соціального обслуговування 

населення обслуговується 1595 громадян похилого віку та інвалідів. 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. 
 

Цивільний захист 

 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. Погоджено та до кінця року буде придбано протипожежне 

оснащення на суму 51,4 тис.грн. за рахунок субвенції на розвиток 

інфраструктури. 

 Взято участь в конкурсі «Вартові безпеки». Подано матеріали для 

участі в проекті «створення ефективної системи цивільного захисту в ОТГ» 

Програми «U-LEAD з Європою». 

 Поповнено запаси матеріального резерву для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. На суму 35,0 тис.грн. придбано засобів 

захисту органів дихання для забезпечення населення смт.Летичів, яке проживає 

у зоні маслозаводу на випадок витоку аміаку. Надано допомоги постраждалому 



внаслідок негоди населенню з місцевого матеріального резерву у вигляді 32 

листків шиферу. Поповнено запаси матеріального резерву на суму 5,0 тис.грн. 

 У створених консультативних пунктах з питань цивільного захисту 

населення на базі старостатів громади та КГП «Злагода» обладнано 

інформаційні стенди. З початку року 13 посадових осіб та 10 інженерно-

технічних працівників, які очолюють ланки захисних споруд пройшли навчання 

з  питань цивільного захисту населення. 

 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.  

 В ДНЗ «Калинонька» проведено ремонт захисної споруди цивільного 

захисту населення на суму 20,0 тис.грн. 

 З метою створення місцевої системи оповіщення придбано 7 та до 

кінця року буде придбано ще 5 систем гучного мовлення. 

 Для оперативного реагування на снігопади підписано 14 договорів на 

залучення техніки для розчистки автодоріг від снігу. 
 

Звернення громадян 

 Станом на 10.12.2018 р. розглянуто 469 звернень громадян, 116 – на 

особистому прийомі. На засідання виконавчого комітету та сесії селищної ради 

винесено розгляд питань по 1220 зверненнях громадян. Найбільше надійшло 

звернень з питань земельних відносин, видачі витягу з протоколу, видачі 

довідок, комунального господарства, соціального захисту, забезпечення 

дотримання законності та охорони правопорядку. 

 Станом на 10.12.2018 р. у Державному реєстрі речових прав було 

зареєстровано всього 853 заяви, заявниками сплачено 98440 грн. 

адміністративного збору. 

 Станом на 10.12.2018 р. надійшло 1839 заяв щодо надання 

адміністративних послуг за реєстрацію місця проживання, зняття з місця 

реєстрації, заявниками сплачено 20720 грн. адміністративного збору. 

 

Керівний склад громади: апарат селищної ради, підвідомчі відділи і 

структури, старостати працювали ініціативно, колегіально вирішували назрілі 

проблеми в межах своєї компетенції. 


