
 

                                                                     

 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Дев’яносто другої сесії 

 

  26.08.2020 р. Летичів № 8  

 

Про виконання Програми соціально- 

економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади за 

І півріччя 2020 року 

 

Розглянувши і обговоривши інформацію виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради про виконання Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади за І півріччя 2019 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 об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 

року взяти до відома (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 
 

Селищний голова                              Ігор ТИСЯЧНИЙ 
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Додаток 

до рішення 92 сесії VІІ 

скликання Летичівської 

селищної ради 

від 26.08.2020 р. № 8 

 
 

Звіт про виконання Програми соціально-економічного                            

та культурного розвитку Летичівської селищної                                  

об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 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 7 підприємств: ТОВ «Летичівська меблева 

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

«Стімул-плюс», ТОВ «Летичівський  комбікормовий завод», ПП «Бого», 

Летичівська дільниця ДП «Старокостянтинівський молочний завод». За І 

півріччя 2020 року обсяг реалізованої промислової продукції склав 132328,8 

тис. грн., що на 6181,7 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого 

року, темп росту становить 104,9%. Понад 50% реалізованої промислової 

продукції припадає на виробництво з полімерних пластмас.  

З метою підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення 

корисних ділових контактів працюючим підприємствам систематично 

доводиться інформація про проведення регіональних та міжнародних 

виставково-ярмаркових заходів, бізнес-зустрічей тощо. 

З метою 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 2020 року розроблено та затверджено 

9 регуляторних актів, з них  5 - прийнято стосовно встановлення ставок 

місцевих податків та зборів на 2021 рік, а також було внесено зміни до 1 

аналогічного регуляторного акта на 2020 рік. Прийнято акти: 

- Рішення 83 сесії селищної ради від 23.01.2020 р. №9 «Про внесення змін 

до рішення 11 сесії Летичівської селищної ради від 12.07.2016 р. №13 

«Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності Летичівської селищної ради» 

- Рішення 85 сесії селищної ради від 25.02.2020 р. №49 «Про затвердження 

регуляторного акта «Про Положення про земельні торги у формі аукціону 

на території  Летичівської селищної ради Хмельницької області» 
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- Рішення 85 сесії селищної ради від 25.02.2020 р. №7 «Про внесення змін 

до рішення 71 сесії Летичівської селищної ради від 21.06.2019 р. №12 

«Про затвердження ставок та пільг із сплати земельного податку в 2020 

році на території Летичівської селищної ради» 

- Рішення 89 сесії селищної ради від 26.06.2020 р. №12 «Про внесення змін 

до рішення 71 сесії Летичівської селищної ради від 21.06.2019 р. №13 

«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від 

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

2020 році на території Летичівської селищної ради» 

- Рішення 89 сесії селищної ради від 26.06.2020 р. №14 «Про затвердження 

ставок єдиного податку в 2021 році на території Летичівської селищної 

ради» 

- Рішення 89 сесії селищної ради від 26.06.2020 р. №15 «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати земельного податку в 2021 році на території 

Летичівської селищної ради» 

- Рішення 89 сесії селищної ради від 26.06.2020 р. №17 «Про встановлення 

ставок податку на нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної ділянки, для 

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості в 2021 році на території 

Летичівської селищної ради» 

- Рішення 89 сесії селищної ради від 26.06.2020 р. №16 «Про затвердження 

ставки транспортного податку в 2021 році на території Летичівської 

селищної ради» 

- Рішення 89 сесії селищної ради від 26.06.2020 р. №13    «Про встановлення 

туристичного збору у 2021 році на території Летичівської селищної ради» 

Через центр надання адміністративних послуг Летичівською селищною 

радою надається 6 адміністративних послуг. 

З метою підвищення рівня зайнятості населення, активізації зусиль 

безробітних до пошуку роботи, особистої та професійної самореалізації, 

розвитку підприємницької ініціативи Летичівською районною філією 

Хмельницького обласного центру зайнятості для жителів громади 

організовуються семінари-тренінги із залученням соціальних партнерів: 

- інформаційні семінари «Як розпочати свій бізнес». 

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

Також надаються індивідуальні консультації з питань організації та 

ведення підприємницької діяльності. 

Прийнято Програму організації  громадських робіт по Летичівській 

селищній раді на 2020 рік, де передбачено фінансування в сумі 50 тис.грн. 

Протягом  І півріччя поточного року на організацію та проведення 

громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, з 

селищного бюджету використано 3,5 тис. грн., залучено 6 осіб. 

 
3.2. Залучення інвестицій для розвитку Летичівської громади 

Одним з пріоритетних напрямків роботи є створення привабливих умов 

для залучення інвестицій шляхом розробки та прийняття основних 

містобудівних документів. На виконання Програми забезпечення 
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містобудівною документацією населених пунктів на території Летичівської 

селищної ради на 2020 рік з селищного бюджету виділено 500 тис. грн. 

З початку поточного року здійснювалась робота з затвердження 

містобудівної документації по населених пунктах Летичівської ОТГ: 

– с.Бохни, с.Гречинці, с.Снітівка, с.Грушківці, с.Буцни - погоджено 

містобудівною радою,  

Прораховано 45 зведених кошторисів на поточні ремонти шкіл, ФАПів, 

дитячих садочків, доріг та інших об’єктів громади. 

Історико-архітектурний опорний план смт Летичів перебуває на 

погодженні науково - методичної ради при Управлінні охорони культурної 

спадщини Містерства культури України. 

Здійснюється сприяння впровадженню сучасних ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій і обладнання, введення в експлуатацію нових 

виробництв, створення нових робочих місць. Так, Летичівська селищна рада на 

конкурсній основі стала учасником проекту “Smart energy – безкоштовне 

впровадження системи енергоменеджменту та інтелектуальної системи 

енергомоніторингу з внесенням даних до Всеукраїнської системи”. 

Впроваджено програму по енергозбереженню та енергоменеджменту 

«Енергобаланс» з метою економії енергоресурсів. 

На постійній основі проводиться робота щодо розробки інвестиційних 

проектів для залучення коштів на розвиток інфраструктури Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади за кошти: 

1) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 

2) Державного фонду регіонального розвитку; 

3) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 

4) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 

місцевості; 

Проте, в зв’язку із карантинною ситуацією в державі, в І півріччі такі 

кошти поки що не розподілялись. 

 Також здійснюється систематичний моніторинг актуальних 

можливостей залучення додаткового фінансування в розвиток громади за 

рахунок грантів, проектів міжнародної   технічної допомоги. 

З метою залучення грантових коштів у 2020 році було подано проектні 

пропозиції на конкурси: 

1. «Теплий і затишний наш садочок для ремонту та облаштування 

санвузлів в ДНЗ «Калинонька» на «Мікропроєкти 2020 за  підтримки 

Посольства Німеччини в Україні; 

2.  Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН в Україні разом із 

Центром розвитку інновацій ініціювали проєкт-челендж “Не пали – 

компостуй!”  -  приймаємо участь у даному  проєкті; 

3. Летичівським ліцеєм №1 подано 2 заявки на конкурс «Спроможна 

школа для кращих»: для покращення матеріально-технічної бази закладу 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/innovation/undp-accelerator-labs.html
https://cid.center/
https://cid.center/dont-burn/
https://cid.center/dont-burn/
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планується реалізувати проекти «Сучасна медіатека» та «Інтерактивний 

комплекс для вивчення природничо-математичних дисциплін». 

4. Летичівський ліцей №2 зараховано до учасників Всеукраїнського 

конкурсу «Вивчай та розрізняй», а також приймає участь у інноваційній та 

дослідно- експерементальній діяльності Всеукраїнського рівня «Варіативні 

моделі компютерно- орієнтованого середовища навчання предметів 

природничо-математичного циклу», «Науково-методичні засади впровадження 

фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів». 

Проект полягає в реалізації підвищення знань учнів у напрямку моделювання, 

програмування та робототехніки в школі. 

5. Подано заявку на участь у проєкті БО «БФ МХП - Громаді». 

У зв’язку із пандемією COVID-19 було пройдено ряд онлайн курсів із 

залученням наших працівників. Зокрема: 

 БО "Благодійний фонд "Даруємо радість" в рамках програми «Молодий 

працівник в ОТГ » було пройдено 2 онлайн вебінари; 

 Онлайн – курс «Потреби громади через локальний аналіз» 

 Виїзний семінар «PRO.Майстерня сільських ініціатив»; 

 Онлайн – конференція за участі уповноваженого Президента з прав 

дитини Кулеби «Моніторинг мережі закладів інституційного догляду та 

виховання дітей»; 

 Вебінар за підтримки БФ «Українська фундація громадського 

суспільства» «Алгоритм діяльності мобільної бригади соціально – 

психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та 

населення за ознакою статі»; 

 Онлайн –семінар від фонду Б.Гаврилишина «Молодь змінить Україну»; 

 Вебінар  «Диверсифікація місцевої економіки в ОТГ» за підтримки 

Програми DOBRE та Асоціації ОТГ. 

 Також для створення позитивного іміджу та інформування потенційних 

інвесторів про Летичівську селищну об’єднану територіальну громаду: 

1. Затверджено План реалізації Стратегії розвитку Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки та Програму соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

2. Розповсюджується рекламно-іміджева продукція про Летичівську 

громаду: інформаційну брошуру та буклет. 

3. Сформовано перелік вільних приміщень та земельних ділянок на 

території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади, які 

можуть бути запропоновані для інвестиційних пропозицій. 

4. Оновлено інвестиційний паспорт Летичівської територіальної громади. 

5. Розроблено та розміщено на сайті селищної ради Паспорт громади.  

3.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого 

бюджету та ефективності використання бюджетних коштів 

За рахунок усіх джерел надходжень до бюджету селищної ради за 1 

півріччя 2020 року надійшло доходів, включаючи трансферти 73929,0 
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тис.грн. До загального фонду надійшло доходів (без врахування трансфертів) 

– 38197,6 тис.грн., що становить 102,7 відсотка до затверджених з 

урахуванням внесених змін показників звітного періоду (перевиконання - 

1016,5 тис.грн.) і річні призначення виконано на 23,3 %.  

З державного бюджету селищний бюджет отримав базової дотації в 

сумі 2208,6 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 – 

1102,8 тис.грн. 

Одержано субвенцій з державного та місцевого бюджетів по загальному 

фонду на суму 30877,9 тис.грн., в тому числі освітньої субвенції 26426,7 

тис.грн., медичної субвенції - 3587,3 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції – 635,9 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 164,8 тис.грн., іншої субвенції – 63,2 

тис.грн. 

Основним джерелом формування доходної частини селищного бюджету 

в 2020 році є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага його в загальній 

сумі надходжень селищного бюджету складає 58,8 відсотки. Фактичне 

виконання планових призначень у звітному періоді становить 105,8 відсотків і 

надійшло в бюджет - 22465,1 тис.грн. 

До спеціального фонду надійшло 1542,1 тис.грн., або 90,8 % плану 

звітного періоду. Власні  надходження  бюджетних  установ в спеціальному 

фонді селищного бюджетів становлять 66,5 відсотка і надійшло 1026,1 тис.грн. 

 Видаткову  частину загального фонду селищного бюджету за 1 півріччя 

2020 року профінансовано в сумі 70217,5 тис.грн., або 88,8 % до планових 

призначень звітного періоду. 

З метою забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів 

до селищного бюджету, підвищення рівня заробітної плати у Летичівській 

селищній раді створена комісія з питань виплати заробітної плати та сплати 

податків і зборів до бюджету. У 2020 році відбулося 2 засідання комісії. 

Станом на 01.07.2020 року по місцевому бюджету рахується 

податковий борг (без врахування боргу по підприємствах – банкрутах)  в 

сумі 1869,0 тис.грн., що на 111,2 тис.грн. менше  в порівнянні з 01.01.2020 р.  

в тому числі Податковий борг по платі за землю рахується в сумі 1275,5 

тис.грн.  

Летичівською селищною радою у 2020 році виділено кошти селищного 

бюджету для фінансування 31 цільових галузевих програм: 

1. Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки –  

34,4 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 2016-2020 роки– 41 

тис. грн.; 

http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2020/01/зміни-програма-ветерани-12.11.2019.doc
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2020/01/зміни-програма-ветерани-12.11.2019.doc
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2020/01/зміни-програма-ветерани-12.11.2019.doc
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2020/01/зміни-програма-ветерани-12.11.2019.doc
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3. Програма соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та 

інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської 

організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 2016-2020 

роки – 5 тис. грн.;  

4. Програма «Питна вода» на 2011-2020 роки – 702 тис.грн. 

5. Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної 

ради на 2016-2020 роки – 906,3 тис. грн.;  

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

роки –  130, тис.грн.;  

7. Програма підтримки місцевих засобів масової інформації на 2017-2020 

роки – 56 тис.грн.; 

8. Цільова соціальна Програма “Молодь Летичівщини” на 2018-2022 роки – 

15,1 тис.грн.; 

9. Програма розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки – 31,1 

тис.грн.; 

10. Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки – 1393,9 тис.грн.; 

11. Програма фінансування заходів державного, обласного, місцевого 

значення у Летичівській селищній раді на 2019-2020 роки – 90,0 тис.грн.; 

12. Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та 

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

11,5 тис.грн.; 

13. Програма розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки – 54,7 тис.грн.; 

14. Програма діяльності та утримання трудового архіву Летичівської 

селищної ради на 2019-2022 роки – 388,7 тис.грн.; 

15. Комплексна програма мобілізації зусиль Летичівської селищної ради, її 

виконавчих органів і Управління Державної міграційної служби України в 

Хмельницькій області по забезпеченню реалізації державної міграційної 

політики на 2019-2023 роки – 15 тис.грн.; 

16. Програма забезпечення національної безпеки на території Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади Летичівського району 

Хмельницької області на 2019-2020 роки –  10 тис.грн.; 

17. Програма ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на території Летичівської селищної ради 

на 2019-2020 роки – 49,9 тис.грн.; 

18. Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами на території Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки – 40 

тис.грн.; 

19. Програма підтримки громадської організації «Летичівська спілка 

ветеранів АТО «Захисник» на 2019-2021 роки – 10 тис.грн.; 

20. Програма підвезення учнів, вихованців позашкільних та дошкільних 

закладів, педагогічних працівників Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2023 роки – 1062 тис.грн.; 

http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2020/07/зміни-до-Програми-Питна-вода-26.06.2020.docx
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21. Програма «Поліцейський офіцер громади» Летичівської селищної ради 

на 2020-2022 роки – 138 тис.грн.; 

22. Програма організації та проведення громадських робіт на території 

Летичівської селищної ради на 2020 рік – 50 тис.грн.; 

23. Програма забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 

захоронення відходів у населених пунктах Летичівської селищної ради на 

2020 рік – 70 тис.грн.; 

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

416 тис. грн.; 

25. Програма забезпечення містобудівною документацією населених пунктів 

на території Летичівської селищної ради на 2020 рік – 500 тис.грн.; 

26. Програма покращення  надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу на 2020-2021 роки – 111,3 тис.грн.; 

27. 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.; 

28. Програма благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2020 

рік – 3755,2 тис.грн.; 

29. Програма здійснення землеустрою на території Летичівської селищної 

ради на 2020 рік – 189,1 тис.грн.; 

30. Програма забезпечення якісного обслуговування та соціальної підтримки 

населення на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області на 2020-2021 роки – 2  тис.грн.; 

31. Програми запобігання поширенню на території Летичівської селищної  

ради коронавірусу COVID-19 у 2020 році – 85 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. Створено 

тендерний комітет у складі 5 осіб.  

3.4. Реалізація політики у галузі земельних відносин 

До земельного відділу Летичівської селищної ради з початку 2020 року 

надійшло від громадян та суб’єктів господарювання заяв, клопотань, 

звернень в кількості 1436, з яких опрацьовано 1318. 

З метою збільшення надходжень до бюджету по платі за землю 

розпочато розробку технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних масивів, де розміщені будівлі і споруди (колишні 

колгоспні двори), які знаходяться за межами населених пунктів. 

З метою всебічної підтримки розвитку тваринництва в приватному 

секторі, земельним відділом Летичівської ОТГ проводиться планова робота 

над створенням громадських пасовищ за рахунок земель державної та 

комунальної власності. 

У І півріччі 2020 року зареєстровано право комунальної власності на 23 

земельних ділянок під громадськими пасовищами загальною площею з 

межами сіл 359,2811 га: 
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- Буцні – 17,5271 га; 

- Рожни – 16,9902 га; 

- Кудинка – 30,0000 га; 

- Новокостянтинів – 23,3043 га; 

- Ялинівка – 34,8484 га; 

- Грушківці – 73,0261 га; 

- Козачки – 101,0128; 

- Варенка – 20,3024 га; 

- Гречинці – 19,4700 га; 

- Сахни – 22,7998 га. 

У стадії розробки перебуває документація по 11 земельних ділянках для 

створення громадських пасовищ загальною площею 95,7889 га. 

З початку року подано 21 заяву від учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей на отримання земельних ділянок. З них задоволено: 

- для ведення ОСГ- 1 ; 

- для ведення садівництва - 10; 

- для будівництва та обслуговування житлових будинків і споруд - 10. 

Розроблено Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

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

Суслівці, з яких погоджено с. Рудня, с. Терлівка Летичівською РДА та 

Летичівською районною радою. Затверджено проект землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіального утворення с. 

Свічна. 

Затверджено технічну документацію з нормативно-грошової оцінки 

земель населених пунктів сіл Копитинці, Антонівка, Попівці, 

Новокостянтинів, Рудня і Терлівка Летичівського району Хмельницької 

області. 

Здійснено повний комплекс заходів, необхідний для розпорядження 

земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної 

власності, які передано в комунальну власність об’єднаної територіальної 

громади, зокрема проведено інвентаризацію даних земельних ділянок та 

зареєстровано комунальну власність на 18 масивів. Також проведено 

інвентаризацію нерозпайованих земель площею. 

Здійснюється постійний контроль за використанням та охороною 

земель комунальної форми власності, додержання землевласниками та 

землекористувачами земельного та екологічного законодавства, 

встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх 

цільового призначення та умов надання. 

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури 

За рахунок коштів місцевого бюджету виготовлено проектно–

кошторисну документацію на будівництво нового водогону «Нове будівництво 

Мережі водопостачання по вул. Центральна, вул. Набережна в с. Суслівці, 

Летичівського району, Хмельницької області» - загальна кошторисна вартість 

860, 4 тис. грн., «Нове будівництво Мережі водопостачання по вул. Горбатюка 
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в смт Летичів, Летичівського району, Хмельницької області» - загальна 

кошторисна вартість 351,0 тис. грн., «Нове будівництво мереж водопостачання 

по вул. Садова, вул. Прилужна в с. Козачки, Летичівського району, 

Хмельницької області – загальна кошторисна вартість 459,4 тис. грн.», «Нове  

будівництво «Мережі водопостачання  по  вул. Набережна, вул. Горіхова, вул. 

Трудова, вул. Світанкова, пров. Набережний, пров. Горіховий в с. Гречинці, 

Летичівського  району, Хмельницької  області» - загальна кошторисна вартість 

523 тис. грн. 

На благоустрій населених пунктів Летичівської ОТГ станом на 01.07.2020 

р. використано  1429 тис.грн. 

Постійно проводиться робота по зрізці аварійних дерев та чагарників. 

Дозвіл на зрізку дерев на підставі заяв громадян затверджується рішенням 

виконавчого комітету селищної ради. 

За перше півріччя 2020 року проведено поточний ремонт вул. Печенюка в 

с.Грушківці на суму 40 тис.грн., вул. Голубничої в с. Грушківці  на суму 40 

тис.грн,, вул. Чикинівської  в с. Грушківці на суму 40 тис.грн., вул. Квітневої в 

с. Грушківці на суму 45,3 тис.грн.,  вул.Млини в с. Новокостянтинів на суму 70 

тис.грн., вул. Польова в с. Новокостянтинів на суму 60 тис.грн., вул. 

Центральній в с. Греченці на суму 56 тис.грн., вул. Новошосейній в с. Іванинці 

на суму 73 тис.грн., вул. Берегової в с. Попівці на суму 35 тис.грн.,  вул. 

Польової в с. Суслівці на суму 35 тис.грн., вул. Зарічної в с. Суслівці на суму 

37,5 тис.грн. 

Капітальний ремонт дороги  проведено по вул.Гончарній в смт.Летичів на 

суму 1362 тис.грн. 

Проведено ремонт лінії електропередач для вуличного освітлення  по 

вул. Перемоги, вул. Бугській, провулку Бугському  смт Летичева. Взято 

технічні умови для відновлення лінії електропередач для вуличного освітлення 

по вул. Горбатюка, вул. Вишневій, вул. Лесі Українки, пр. Горбатюка смт 

Летичева.  

Постійно силами працівників селищної ради, КГП «Злагода» та 

безробітних громадян, направлених на громадські роботи, проводилось 

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

афганцям, Монументу Слави, пам’ятників та пам’ятних знаків загиблим воїнам 

в населених пунктах Летичівської громади, благоустрій площ та вулиць 

громади. 

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 та водовідведення, тарифи на 

послугу з утримання торгових місць та додаткову платну послугу за 

бронювання торгових місць для КГП «Злагода», тарифи на ритуальні послуги. 

Проведена робота з жителями громади щодо заключення договорів на 

вивезення сміття, заключено 163 договори (робота продовжується). Відділом 

муніципальної інспекції здійснено подворовий обхід в смт Летичів, складено 

53 приписи. 

Проведена робота також з жителями громади та з  приватними 
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підприємцями, щодо здійснення прибирання прилеглої території та 

дотримання правил благоустрою селища Летичів – складено 45 приписів  та 28 

протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КупАП.  

 Здійснено 48 виїздів з метою попередження та заборони паління сухої 

трави, листя тощо в смт Летичів. 

За звітний період розглянуто 36 скарг з виходом на місце розгляду та 

прийнято 62 особи з особистих питань. 

 

3.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного 
медичного обслуговування 

До складу КНП «Летичівський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» входять 1 міська та 3 сільські амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини: Летичівська, Голенищівська, Грушковецька, 

Новокостянтинівська та 18 – фельдшерських пунктів, 9 МПТБ. 

Медичні стандарти (локальні клінічні протоколи) надання медичної 

допомоги запроваджуються по мірі надходження нових стандартів. 

Рішенням 82 сесії селищної ради від 20.12.2019р. №14 затверджено 

Програму покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують 

гемодіалізу, на 2020-2021 роки. На виконання заходів Програми використано 

111,3 тис. грн. з селищного бюджету. 

Рішенням 60 сесії селищної ради від 30.11.2018 р. № 5 затверджено 

Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 рік, профінансовано 1393,9 тис. грн. 

 З метою покращення надання медичної допомоги використано кошти на: 

- Туберкулін – 56,3 тис.грн 

- Калоприймачі та підгузники  – 25,7 тис.грн. 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 39,4 тис.грн 

- Інші виплати населенню – 53,9 тис.грн. 

- Засоби захисту в період інфекційних хвороб (коронавірус) – 94,2 тис.грн.  

Виплачено надбавки за складність і напруженість у роботі працівникам 

сільської медицини з нарахуваннями – 234,8 тис.грн. 

Проведено комплексний огляд інвалідів війни, учасників бойових дій та 

прирівняних до них осіб. 

11 січня 2020 року комунальне некомерційне підприємство «Летичівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради 

уклало Договір про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій з Національною службою здоров’я України. Летичівський 

ЦПМСД підключено до медичної інформаційної системи MEDICS. 

Всі котельні закладів охорони здоров’я (амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, ФП) працюють на індивідуальному опаленні – 

твердопаливні котли та грубки. 

Систематично проводиться інформаційна та роз’яснювальна роботу 

серед населення щодо формування здорового способу життя. За 6 місяців 

проведено 92 лекцій, 6566 бесіди, опубліковано 7 статей в газету, випущено 20 

санбюлетенів, розповсюджено 36 самосвітної літератури. 
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3.7. Розвиток освіти 

Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку в громаді 

відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно із 

батьками здійснюють 13  закладів дошкільної освіти( із них 6 при ліцеях та 

одна короткотривала група денного перебування при НВК), у яких дошкільною 

освітою охоплено 641 вихованець. 11 дошкільних установ забезпечені 

комп’ютерною технікою, до мережі Інтернет підключено 4 установи. 

 У діючих закладах дошкільної освіти створено необхідні умови для 

розвитку дитини, для творчого застосування професійних знань педагогів-

вихователів. Заклади у достатній кількості забезпечені меблями, твердим і 

м`яким інвентарем, навчальними посібниками, методичною літературою, 

іграшками, навчально-розвивальним приладдям.  

Освітні послуги надають  8 ЗЗСО громади,  в яких у 2019-20 навчальному  

році навчалося 2037 учнів. 
В ОТГ практикується програмно-цільовий підхід до управління  освітою, 

зокрема розроблені: цільова соціальна програма «Молодь Летичівщини» до 

2022 року; цільова програма розвитку фізичної культури та спорту до 2021 

року; стратегія розвитку освіти у громаді на 2018-2022роки.                                                                                                                                     
 Всі освітні заклади громади мають мультимедійні комплекси, заклади 

освіти підключені до мережі Інтернет. У закладах освіти є в наявності 

програмне забезпечення та електронні підручники. 
 На базі опорного закладу функціонує комунальна установа «Інклюзивно-

ресурсний центр» Летичівської селищної ради. За кошти селищного бюджету 

зроблено ремонт двох кабінетів ІРЦ на суму 70 тис. грн. У  закладах  освіти 

громади  було організовано корекційну освіту для  21 дитини , а саме 7 дітей 

здобували  освіту за індивідуальною формою, 10 - за інклюзивною формою 

навчання та 4 дитини  здобували дошкільну інклюзивну освіту. Введено 

посади асистентів вчителів, асистента вихователя. 

 У 2020 році продовжена робота по покращенню навчально-методичної та 

матеріально- технічної бази закладів освіти. Придбано матеріалів  для  

проведення ремонту у ЗЗСО та ЗДО на суму 126, 4 тис.грн. У Горбасівському 

садочку Летичівського ліцею №3 проведено ремонт опалення на суму 104 

тис.грн. У Летичівському ліцеї №3 здійснено капітальний  ремонт 

каналізаційної системи в їдальні на суму 12 тис.грн., підлоги ( 110 кв.м.) -150 

тис. грн.,  стін  - 48 тис. грн.. 

 На сьогоднішній день в розпорядженні відділу перебуває 18 

транспортних одиниць , що здійснюють підвіз 502 учнів, 50 дошкільнят та 33 

педагогічних працівників, із 35 населених пунктів за 22 маршрутами до 

освітніх закладів громади ( 25%). 

 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. 

 Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради продовжує 
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роботу щодо забезпечення якісного викладання навчальних предметів в 

освітніх закладах громади відповідно до Державного стандарту загальної і 

повної середньої освіти. 

 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».  

 Для покращення матеріально-технічної бази закладу в 2020 році 

Летичівський ліцей №1 взяв участь у програмі «Спроможна школа для кращих 

результатів». Летичівський ліцей №2 продовжує приймати участь у 

інноваційній та дослідно- експерементальній діяльності Всеукраїнського рівня. 

Проекти полягають в реалізації підвищення знань учнів у напрямку 

моделювання, програмування та робототехніки в школі. 

 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 учнів шляхом 

обговорення на виховних годинах, бесідах, висвітлення через засоби масової 

інформації актуальних питань у сфері забезпечення екологічного виховання та  

безпеки дорожнього руху; проводяться профілактичні заходи у навчальних та 

дитячих дошкільних закладах. До участі залучаються працівники ДАІ. У 

навчальних закладах 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, Всеукраїнських олімпіад І,  ІІ  та ІІІ етапів, конкурсів, 

турнірів. 

  На обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 17 навчальних 

предметів взяли  участь 30  учнів  ОТГ. Переможців – 12, що становить 40% 

від загальної кількості учасників. Міцні знання показали учні на обласному 

етапі Міжнародних конкурсів знавців української мови імені П. Яцика та 

мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка: нагороджено дипломом І 

ступеня одного учня, дипломом  ІІІ ступеня – 3 учні. 

 Обласний  турнір юних географів -  диплом ІІІ ступеня у команди 

Летичівського ліцею №2. Загалом на обласному етапі маємо 17 призових місць, 

одного учасника конкурсу всеукраїнського рівня, де школярі  громади 

показали глибокі, міцні знання з основ наук (ліцей №1- 9 призових місць, ліцей 

№2 - 7 призових місць). 

 Дієвим засобом шліфування здібностей та обдарувань, підняття 

престижу знань, активізації процесу навчання є підготовка та участь учнів у 

різних Міжнародних та Всеукраїнських предметних інтерактивних конкурсах, 

які є вагомим підґрунтям для участі в олімпіадах на різних рівнях. Учні 

громади долучаються до участі у них. Найбільше учнів залучено  до  участі  у  
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природничому  конкурсі  «Колосок», математичному «Кенгуру»  , історичному 

«Лелека»,  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 навчально-

виховного процесу відповідно до сучасних досягнень освіти і науки. Більшість 

навчальних закладів громади плідно працюють у цьому напрямку, мають 

вагомі здобутки, позитивний досвід інноваційної роботи. Підтвердженням 

цього є проведення традиційного конкурсу-ярмарку педагогічних ідей та 

інновацій «Освіта Летичівщини на шляхах реформування». У конкурсі -

ярмарку було виставлено 31 роботу з усіх номінацій. Найбільше робіт було 

представлено в номінації   «Дошкільна освіта» . Створенно електронний реєстр 

робіт у відділі освіти. 

 Дев`ять педагогічних  працівників  стали  переможцями  обласної  

педагогічної виставки  «Освіта  Хмельниччини  на  шляхах  реформування» та  

відзначені  дипломами  І та ІІІ ступеня. Забезпечено позитивну динаміку 

охоплення учнів позашкільною освітою. 

Створені необхідні умови щодо забезпечення дітей позашкільною 

освітою. Функціонує позашкільний заклад ЦТДЮ (центр творчості дітей та 

юнацтва), гуртковою роботою охоплено  43% вихованців,  від загальної 

кількості учнів.  

В 68 гуртках та клубах за інтересами займається 1115 учнів Летичівської 

ОТГ. Вихованці Летичівського ЦТДЮ щорічно стають переможцями 

рейтингових заходів різних рівнів: 

- у 2016/2017н.р.-39 призових місць; 

- у 2017/2018н.р.-69 призових місць; 

-  протягом  минулого 2018/2019 навчального року – 51 призове  місце, 

зокрема, 41  призове  місце на рівні області, 8- на Всеукраїнському рівні та 2- 

на Міжнародному рівні.      

      За підсумками 2019-20 навчального  року установа посіла  перше місце в 

області з науково-технічної творчості серед ОТГ та 3 серед районів, 10 -з 

художньо - естетичного напряму серед ОТГ та  11 - серед районів області,  11 

- за результатами участі у Всеукраїнських та Міжнародних масових заходах з 

художньо-естетичного напряму та 13 по роботі з лідерами учнівського 

самоврядування.  

       Систематично відділом освіти, молоді та спорту спільно з Центром 

зайнятості та роботодавцями проводяться профорієнтаційні заходи, зокрема, 

конкурси, фестивалі, ярмарки професій та дні кар’єри. Спеціалісти відділу 

освіти упродовж 2020 року брали участь у засіданнях об`єднань роботодавців 

з питань профорієнтації районного центру зайнятості. 

3.8. Розвиток фізичної культури і спорту 

Протягом звітного періоду поточного  року проведено 30 спортивних 

змагань та взято участь у 40 обласних та Всеукраїнських заходах, використано 
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30 тис.грн. з селищного бюджету та 35 тис. грн. позабюджетних коштів. 

На території Летичівської громади діє Цільова програма розвитку 

фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки, затверджена рішенням 19 сесії 

Летичівської селищної ради від 18 листопада 2016 року №21.                

У Летичівській громаді впроваджено систему змагань з волейболу, 

футболу, настільного тенісу, легкої атлетики, важкої атлетики. Проводяться  

спортивні змагання серед спортсменів різновікових груп: 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 3 спортсмени, що неодноразово ставали переможцями та 

призерами Всеукраїнських змагань. 

Налагоджена тісна співпраця з осередками федерацій, що функціонують 

на території громади: федерація з футболу, настільного тенісу,  товариством 

ФСТ «Колос». 

З метою пропаганди здорового способу життя, залучення шкільної молоді 

до занять фізичною культурою та спортом при навчальних закладах працюють 

на громадських засадах спортивні секції з футболу, волейболу, настільного 

тенісу, легкої атлетики, шахів та рукопашного бою. В даних гуртках 

займається 440 дітей шкільного віку. 

На території громади працює Летичівська дитячо-юнацька спортивна 

школа,  де займається 248 вихованців. У спортивній школі працює 7 відділень:  

волейбол, футбол, настільний теніс, карате, важка та легка атлетика, бокс. 

Прийнято Програму оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської 

селищної  об’єднаної територіальної  громади на 2016-2020 роки, затверджену 

рішенням 7 сесії Летичівської селищної ради від 21 квітня 2016 року №9. Через 

карантинні заходи оздоровлення в цьому році не проводилося. 

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.   

3.9. Розвиток культури та туризму 

Осучаснено матеріально-технічну базу закладів культури: придбано 

магнітну дошку для Летичівської дитячої музичної школи на суму 3,5 тис.грн., 

для всіх закладів культури Летичівської селищної ради закуплено фм-приймачі 

на суму 14,0 тис.грн. 

Здійснено підписку періодичних видань для бібліотек громади на суму 

54 тис.грн. з селищного бюджету. 

Проведено поточний ремонт приміщення Летичівської публічної 

бібліотека на суму 35,4 тис.грн. 

Бібліотеками проведено обслуговування 6210 користувачів, з них 

Летичівською публічною бібліотекою – 1153, Летичівською бібліотекою для 

дітей – 1833. Бібліотеками проведено 69 соціокультурних заходів. З початком 

літніх канікул почали діяти: щорічні  літні читання «Закнижені канікули у 
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бібліотеці». Цьогоріч вони вирізняються своєю дистанційністю. Але від того 

не менш цікаві для дітей. 

Контингент дитячої музичної школи становить 299 учнів. Також 

продовжує роботу інклюзивна група творчого розвитку для дітей з особливими 

потребами та група раннього естетичного розвитку для дітей 4-6 років. 

Вихованці Летичівської ДМШ регулярно підтверджують свою майстерність на 

олімпіадах та конкурсах Всеукраїнських та міжнародних рівнів. Проведено 

фестиваль Різдвяних колядок «Сяйво Віфлеємської зірки». При Летичівській 

ДМШ діє ансамбль спортивного бального танцю «Діалог» (кер. Наталя 

Мальнова), який в І-му півріччі 2020 р. має перемоги з Всеукраїнського 

конкурсу-фестивалю хореографічного мистецтва «Diamond Dance Cup».  

КУ «Летичівський будинок культури» за І півріччя 2020 року проведено 

9 культурно-освітніх заходів до державних і професійних свят та 18 

молодіжних дискотек, сільськими закладами культури клубного типу 

проведено 394 заходи (з них 312 - молодіжні дискотеки).  

Колективи закладів культури клубного типу взяли участь у фестивалях, 

конкурсах та інших заходах, а саме: 

- святковій Різдвяній ході «Колядуймо разом друзі, на довгий вік та на 

добрий рік», вокальні колективи закладів культури Летичівської ОТГ дарували 

різдвяні віншування жителям і гостям громади, працівникам установ та 

організацій; 

- народний вокальний колектив «Кульбаба» КУ «Летичівський будинок 

культури» (кер. К.Колібаба) та хор викладачів Летичівської дитячої музичної 

школи «Аколада» (кер. І.Коцур) взяли участь у ХІV Фестивалі Колядок у 

Санктуарії Летичівської Богородиці; 

- дитячий танцювальний колектив «Нові зірки» КУ  «Летичівський будинок 

культури» (кер. Ольга Похила) брав участь у VI-му Всеукраїнському 

багатожанровому конкурсі мистецтв «Музичний олімп». 

Проведено урочисте запалення вогнів на головній ялинці Летичева, 

дитячий захід до Дня Святого Миколая, дитячі новорічні ранки.  

Реально проводити всі культурно-масові заходи, які були заплановані на 

І-ше півріччя 2020 р., не було можливості, у зв’язку з епідеміологічною 

ситуацією, що сталася в Україні та на виконання розпорядження голови 

Летичівської селищної ради від 04.03.2020 р. № 35 «Про мінімізацію ризиків 

поширення коронавірусу». Заходи, які організовують заклади культури 

клубного типу та бібліотеки, проходять в інтернет-режимі. Зокрема, на базі КУ 

«Летичівський будинок культури» проходить онлайн конкурс народних звичаїв 

та обрядів «Стелися, барвінку». Летичівською публічною бібліотекою 

започатковано рубрику онлайн презентацій «Нові назви Летичівських вулиць». 

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення у 

сільській місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського 

зеленого туризму.  

З метою популяризації туристичних об’єктів на території Летичівської 

ОТГ на сайті селищної ради створено розділ «Туристичний потенціал». 

Летичівським будинком культури випускається інформаційний вісник 

«По-культурному». 
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3.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

Протягом звітного періоду в банку даних сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах перебуває 144 сім’ї, у яких виховується 309 

дітей. 30 сім’ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах та 1 особа з 

числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування знаходяться 

під соціальним супроводом. 

За сприяння селищного центру 2 дітей влаштовано до дошкільних 

навчальних закладів, 5 сімей отримала/відновлено реєстрацію за місцем 

проживання, 26 сім’ям оформлено/відновлено документи у т.ч. для 

призначення соціальних виплат, 30 сімей поліпшили житлові умови, 109 

сімей отримали гуманітарну допомогу, 16 сімей направлено до закладів 

медичного обслуговування, 1 дитина оздоровлена у санаторіях,  2 

працевлаштовано. 

 Під соціальним супроводженням перебуває 3 дитячих будинки 

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

сім’ї, в яких виховується 5 прийомних дітей. Приділяється увага і дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які проживають в 

опікунських сім’ях. 

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

26 особи з числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. 3 

особи 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 35 вагітних жінок, 

надано 37 індивідуальних послуг, спрямованих на збереження сім’ї. 

Проведено 3 бесіди з елементами тренінгу. Під час проведення групових 

заходів роздавалися інформаційно - просвітницькі матеріали. Роздано 16 

буклетів з даної тематики. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 623 станом на 

01.11.2017 року здійснено перевірку цільового використання коштів у 9 

сім’ях. 

Відповідно до Указу Президента України від 18.03.2015 №150 „Про 

додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної 

операції”, „Плану заходів щодо методичної психологічної професійної 

реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції” 

затвердженої КМУ від 31.03.2015 року № 359. Складено 6 соціальних 

паспортів та надано 13 соціальних послуг. 

Налагоджена співпраця із Летичівським районним сектором філій 

Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області, де 

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

місць позбавлення волі. Протягом даного періоду охоплено 10 осіб, яким 

були надані 12 послуг з покращення між особистісних відносин, адаптації та 

налагодженні соціальних зв’язків та ведення здорового способу життя. 

Проведено 15 групових заходів серед учнівської молоді, якими 

охоплено 225 дітей віком до 18 років. 
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Відповідно до завдань Програми надання соціальних послуг селищним 

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

територіальній громаді на період 2020-2024 роки  виділено 30 тис.грн., які 

використано для проведення акцій „Великодній кошик”, заходи до Дня захисту 

дітей, придбання подарункових наборів для сімей, що знаходяться в складних 

життєвих обставинах та потребують підтримки (18 тис. грн.). 

На сайті Летичівської селищної ради розміщено матеріали: «Центр 

соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді захищає права дітей», «Робота з 

умовно засудженими», «Тренінг щодо соціальної роботи в громаді», 

«Підсумки роботи та стратегічні завдання ЦСССДМ», «Отримання  статусу, 

яка  постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів», «Акція 

Діти дощу», «Майстер клас Великодня писанка для дітей пільгових 

категорій», «З добром до сімей», «Кольоровий світ дитинства» «Протидія 

боулінгу», «Підтримка у вихованні та створенні належних умов проживання 

сімей», «Розвиток потенціалу керівників та спеціалістів соціальної сфери», 

На території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади 

функціонує Летичівський територіальний центр соціального обслуговування 

населення. 

Станом на 01.07.2020 року на обліку в Летичівському територіальному 

центрі соціального обслуговування перебуває 1513 громадян похилого віку, 

інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). За період з початку 

року всього обслужено 1499 осіб. 

Надано послуг на безоплатній основі – 62832 

Надано платних послуг – 8659 на суму 94574,00 грн. 

3.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний 

захист та техногенна безпека 

Затверджено Програму захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на території Летичівської 

селищної ради на 2016-2020 роки рішенням шостої сесії VII скликання 

селищної ради від 31.03.2016 р. №6, по потребі до неї вносяться зміни.  

Для забезпечення виконання завдань програми протягом І півріччя 

2020 року основні зусилля були спрямовані на: 
 ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та стихійних лих; 
 запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, 
забезпечення збереження життя і здоров’я людей; 
 запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 
 організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності; 
 організація навчання посадових осіб в учбовому центрі ЦЗ та БЖД області з 
питань організації цивільного захисту в підконтрольних об’єктах; 
 утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за 
призначенням; 
 удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного 

захисту; 

 забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього 
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природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж. 

На функціонування двох місцевих пожежних команд в с.Голенищеве та 

в с.Гречинці з селищного бюджету використано з початку року близько 302,2 

тис.грн. Ними ліквідовано 5 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. 

Взято участь у проєкті-челенджі “Не пали – компостуй!” за пітримки 

Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні разом із Центром 

розвитку інновацій. 

З початку року через Програму «Турбота» надано допомоги 1 

домогосподарству постраждалому внаслідок загоряння даху при пожежі та 1 

домогосподарству постраждалому внаслідок  побутових проблем 

спричинених пожежею, повінню, буревієм тощо населенню по 5 тис.грн. 

Також виділено на дизинфікування  доріг 50 л. диз. палива та 100л. бензину. 

У створених консультативних пунктах з питань цивільного захисту 

населення на базі старостатів громади та КГП «Злагода» обладнано 

інформаційні стенди. З початку року 3 посадових осіб, які очолюють ланки 

захисних споруд пройшли навчання з питань цивільного захисту населення. 

З метою попередження нещасним випадкам на воді проводяться 

профілактичні рейди. Виготовлено та розповсюджено інформаційні листівки. 

До релігійних свят, які передбачають заходи на воді в місцях купання 

забезпечено чергування працівниками ДСНС. Укладено договір з 15 ДПРЧ 

щодо чергування працівників під час літнього купального сезону в місцях 

масового відпочинку на воді. Рятувальники цілодобово чергують, проводять 

профілактичну та просвітницьку роботу в двох місцях, де можливе купання 

людей. Силами 15 ДПРЧ проведено роботи по облаштуванню рекреаційної 

зони в районі заказника «Долина». На про заходи по рятуванню на воді 

використано близько 45,7 тис.грн. 

Виготовлено та встановлено таблиці-маркування та покажчики руху до 

ПРУ, які перебувають на балансах установ, що входять до сфери управління 

селищної ради. 

З метою уникнення підтоплень територій навколо річки Вовк в 

смт.Летичів здійснено аварійний пропуск та пониження рівня води. 

https://cid.center/dont-burn/
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/innovation/undp-accelerator-labs.html
https://cid.center/
https://cid.center/

