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Вступ
В Україні завершується
децентралізація влади та реформування місцевого
самоврядування, що передбачає передачу максимуму повноважень і ресурсів
територіальним громадам. Основним завданням та запорукою успішної реалізації цієї
реформи є формування фінансово незалежних та економічно спроможних територіальних
громад.
З метою забезпечення сталого прогресу у Летичівській селищній територіальній
громаді (далі – Летичівська громада) розроблено Програму соціально-економічного та
культурного розвитку Летичівської селищної територіальної громади на 2021 рік (далі –
Програма), в якій визначено конкретні пріоритетні напрями діяльності у соціальній,
економічній та культурній сферах.
Методичною основою розроблення Програми є Закон України “Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.
При розробленні Програми враховано положення таких документів:
 Проектного документу Стратегії сталого розвитку України до 2030 року;
 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385;
 Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки,
затвердженої рішенням сесії обласної ради від 18 травня 2011 року №24-4/2011;
На основі оцінки стану економічного і соціального розвитку громади та наявних
проблем у кожній галузі Програмою визначено спрямованість соціально-економічного
розвитку громади у 2021 році, визначено завдання та розроблено конкретні заходи для їх
виконання з метою реалізації пріоритетів розвитку громади.
1. Аналіз соціально-економічного розвитку
Летичівської селищної територіальної громади у 2020 році
Рішення Хмельницької обласної ради про утворення Летичівської селищної
об’єднаної територіальної громади прийнято 13 серпня 2015 року №18-33/2015.
Адміністративний центр громади знаходиться в смт Летичів, який розташований на
відстані 51 км від м.Хмельницького по автомагістралі М12 Стрий-Тернопіль-КіровоградЗнам’янка. Внаслідок проведення державою реформи адміністративно-територіального
устрою та укрупнення районів, з грудня 2020 року територія громади належить до
Хмельницького району.
До складу Летичівської громади входить 45 населених пунктів, в тому числі: 1
селище міського типу Летичів та 44 села – Голенищеве, Буцні, Майдан, МайданГоленищівський, Нова Гута, Прилужне, Горбасів, Марківці, Гречинці, Івонинці, Михунки,
Грушківці, Бохни, Козачки, Анютине, Варенка, Кудинка, Рожни, Свічна, МайданВербецький, Білецьке, Рудня, Подільське, Ревуха, Терлівка, Сахни, Лозни, МайданСахнівський, Снітівка, Малаківщина, Російська Буда, Суслівці, Антонівка, Копитинці,
Новоконстятинів, Попівці, Чапля, Юрченки, Ялинівка, Вербка, Лісо-Березівка, Москалівка,
Новомиколаївка, Розсохувата.
Площа території Летичівської громади становить 631,97 кв.км (або 63197,0 га).
Загальна кількість зареєстрованого населення громади - 19,2 тис. осіб.
Протягом поточного року робота Летичівської селищної ради зосереджувалася на
виконанні завдань та заходів, передбаченими Програмою на 2020 рік, які передбачають
максимальну мобілізацію ресурсів, розв’язання гострих соціальних питань для населення
громади.
В сфері промисловості на протязі 2020 року в цілому по громаді спостерігається спад
темпів реалізації виробленої промислової продукції. В розрізі 7 працюючих промислових
підприємств, темпи росту реалізованої промислової продукції мають 3 промислових
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підприємства, а спад – 4 підприємства. За 10 місяців 2020 року обсяг реалізованої
промислової продукції склав 222156,7 тис. грн., що на 6143,1 тис.грн. менше, ніж за
аналогічний період 2019 року, або це становить 97,3% минулорічних показників. Основною
причиною зменшення обсягів реалізації є карантинний режим, що був запроваджений на
території країни у зв’язку із пандемією корона вірусної інфекції COVID-19. Темпи росту на
кінець звітного бюджетного року суттєво не зміняться. 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:
СТОВ «Промінь», ТОВ «Летичів-Агро», ТОВ
«Зоряний світанок», ТОВ «Летичів Агро інвест». За 9 місяців 2020 року
сільськогосподарськими підприємствами району вироблено валової продукції на 137,2
млн.грн., в тому числі валової продукції рослинництва на 126,1 млн. грн.., тваринництва –
на 11,1 млн. грн. Темп росту до 2019 року – 90,7%. Основною причиною спаду
сільськогосподарського виробництва стали складні несприятливі погодні умови.
З метою збільшення надходжень до бюджету по платі за землю, створення нових
робочих місць
розпочато розробку технічної документації із землеустрою
щодо
інвентаризації земельних масивів, на яких розміщено будівлі і споруди (колишні колгоспні
двори), які знаходяться за межами населених пунктів. Так, з початку року виготовлено та
затверджено документацію з інвентаризації земель сільськогосподарського призначення –
несільськогосподарські угіддя загальною площею 21,1 га.
З метою збільшення надходжень до бюджету, оформлялись договори оренди земель
комунальної власності - укладено 25 договорів на ділянки загальною площею 28,53 га.
Здійснено проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, яку
застосовують для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні,
спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної
та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Затверджено нормативну грошову оцінку земель населених пунктів с. Рудня, Терлівка,
с.Новокостянтинів, с. Антонівка, с. Копитенці, с. Попівці.
З метою всебічної підтримки розвитку тваринництва в приватному секторі,
проводилася робота щодо створенням громадських пасовищ за рахунок земель комунальної
власності. За 11місяців 2020 року виготовлено проекти землеустрою для створення
громадських пасовищ та зареєстровано право комунальної власності на 34 земельних
ділянок загальною площею 506,1 га.
Було розглянуто заяви 10 учасників антитерористичної операції та членів сімей на
виділення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Затверджено 28 проектів
землеустрою щодо виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства площею 54,1 га учасникам бойових дій. Задоволено заяви на виготовлення
проекту землеустрою щодо виділення земельних ділянок для індивідуального садівництва
311громадянам вищезазначеної категорії громадян площею 5,12 га.
На сьогодні склалась ситуація, коли житлові масиви ряду сіл розташовані за межами
населених пунктів адміністративно-територіальних утворень, і це не дає змоги громадянам
реалізувати свої права на приватизацію земельних ділянок та нерухомість. Було
виготовлено проекти землеустрою розширення адміністративно-територіальних меж
населених пунктів Рудня, Терлівка, Свічна, в розробці – по селу Суслівці.
Розроблено технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної
ділянки комунальної власності площею 0,9587 га для будівництва і обслуговування закладів
освіти з метою продажу будівлі школи на торгах.
Із земель комунальної власності в оренду передано 32,77 га, у тому числі 32,05 га
юридичним особам та 0,72 га фізичним особам.
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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.
Бюджет Летичівської селищної ради за доходами на 2020 рік затверджено з
урахуванням уточнень в сумі 149181,8 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду
складають 144761,3 тис. грн., доходи спеціального фонду 4420,5 тис. грн.
Доходи загального фонду передбачають субвенції в сумі 52931,8 тис. грн., базову
дотацію в сумі 4416,9 тис. грн., додаткову дотацію 2207,4 тис. грн.
Обсяг власних доходів Летичівської селищної ради затверджено в сумі 89270,6 тис.
грн., в тому числі загального фонду 85205,1 тис. грн., спеціального фонду – 4065,5 тис. грн.
Станом на 01.12.2020 р. до бюджету Летичівської селищної ради надійшло доходів
78187,3 тис. грн., що становить 100,7% до планових призначень, що становить 520,3 тис.
грн. перевиконання.
Загальний обсяг видатків селищного бюджету на 11 місяців 2020 року з урахуванням
уточнень затверджено в сумі 149819,7 тис. грн., з них обсяг видатків загального фонду
бюджету в сумі 138574,8 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету 11244,8 тис.
грн.
Станом на 01.12.2020 року обсяг видатків загального фонду профінансовано в сумі
118952,1 тис. грн., що становить 90,7 % до планових призначень звітного періоду, з них
галузь освіти профінансовано в сумі 76673,2 тис.грн. (91,8 % до планових призначень
звітного періоду), культуру – в сумі 8007,8 тис.грн. (94 %), охорону здоров’я – в сумі
1807,67 тис.грн.(84,8 %), фізичну культуру і спорт – в сумі 1276,3 тис.грн. (84,7 %),
управління – в сумі 16324,8 тис.грн. (97,8 %), соціальний захист та соціальне забезпечення –
в сумі 5519,1 тис.грн. (96,7 %), житлово-комунальне господарство – в сумі 2985,3 тис.грн.
(86,2 %), транспорт, дорожнє господарство – в сумі 1533,5 тис.грн. (91,3 %) та інші –
4824,63 тис.грн. Видатки спеціального фонду профінансовано в сумі 7854,1 тис. грн., що
становить 58,1 % до планових призначень звітного періоду, в тому числі галузь освіти
профінансовано в сумі 1786,5 тис.грн., охорони здоров’я – 693,2 тис.грн., культури і
мистецтва – 303,8 тис.грн., житлово – комунальне господарство – 713,2 тис.грн.,
будівництво – 286,7 тис.грн., дорожнє господарство – 3505,6 тис.грн., державне управління
– 21,5 тис.грн., фізкультура та спорт – 11,0 тис.грн., соціальний захист – 450,8 тис.грн.
Протягом
звітного року завершено будівництво водогонів в с. Козачки
протяжністю 1,7 км., вартість будівництва 359,9тис.грн., по вул. Горбатюка,смт.Летичів,
протяжність 1,3 км., вартість будівництва 284,8 тис. грн., в с. Гречинці протяжністю 2,4км
вартість будівництва 423,5 тис.грн., Протягом звітного період 105 домогосподарств в
населених пунктах ОТГ забезпечено якісним водопостачанням. За рахунок коштів
місцевого бюджету виготовлено проектно–коштористу документацію на будівництво
водогону «Нове будівництво Мережі водопостачання по вул. Центральна, вул. Набережна в
с. Суслівці, Летичівського району, Хмельницької області» - загальна кошторисна вартість
860,394 тис. грн., «
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.
На благоустрій населених пунктів Летичівської ОТГ за одинадцять місяців 2020
року використано 2151391 грн.
Постійно проводиться робота по зрізці аварійних дерев та чагарників. Дозвіл на
зрізку дерев протягом звітного періоду надано на 116дерев.
За одинадцять місяців 2020 року проведено поточний ремонт вул. Печенюка в с.
Грушківці на суму 39984,00 грн., вул. Голубничої в с. Грушківці на суму 39985,20 грн,, вул.
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Чикинівської в с. Грушківці на суму 39987,60 грн., вул. Квітневої в с. Грушківці на суму
45316,80 грн., вул. Млини в с. Новокостянтинів на суму 69999,60 грн., вул. Польова в с.
Новокостянтинів на суму 60000,0 грн., вул. Центральній в с. Греченці на суму 56016,00 грн.,
вул. Новошосейній в с. Іванинці на суму 73024,80 грн., вул. Берегової в с. Попівці на суму
34999,20 грн., вул. Польової в с. Суслівці на суму 34999,20 грн., вул. Зарічної в с. Суслівці
на суму 37500,00 грн., вул. Свободи в смт Летичів на суму 56935 грн., вул.. Польова в с.
Рудня на суму 59803 грн., вул. Шірпала Леоніда в смт Летичів на суму 39810 грн., вул..
Соборна в смт Летичів на суму 99998 грн., вул. Ярослава Мудрого в смт Летичів на суму
39937 грн., вул.. Енергетиків в смт Летичів на суму 69999 грн., вул.. Вінницька в с.
Голенищево на суму 89985 грн., вул. Садова в с. Сахни на суму 47476 грн., вул. Шевченка в
смт Летичів на суму 49771 грн..
За одинадцять місяців 2020 року проведено капітальний ремонт доріг по
вул.Гончарній в смтЛетичів на суму 1492,8 тис.грн., вул.Урожайній в с.Гречинці на суму
813,9 тис.грн. та капітальний ремонт першої черги дороги по вул. Героїв Крут на суму
1200,0 тис.грн.
Проведено поточний ремонт лінії електропередач для вуличного освітлення по
вул.Перемоги, вул.Бугській, провулку Бугському
смтЛетичева. Відновлено лінію
електропередач для вуличного освітлення по вул.Олени Теліги,
вул.Горбатюка в
смтЛетичів. Виготовлено технічні умови для відновлення лінії електропередач для
вуличного освітлення по вул.Вишневій, вул.Лесі Українки, вул.Гончарній, вул.Івана
Франка смтЛетичева.
З метою покращення надання первинної медичної допомоги жителям громади
використано кошти на придбання:
 Туберкулін – 56,3 тис.грн
 Калоприймачі та підгузники – 25,7 тис.грн.
 Закупівля засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення медичних
працівників в період спалаху інфекційних хвороб(коронавірусу) та дезінфікуючих засобів –
130,0 тис.грн.
 Закупівля небулайзера, пульсоксиметра – 6,0 тис.грн.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 163,8 тис.грн., інші виплати – 91,3
тис.грн., надбавки за складність і напруженість у роботі працівникам сільської медицини з
нарахуваннями – 318,0 тис.грн. На проведення поточного ремонту фельдшерських пунктів
спрямовано 12,8 тис.грн. Для надання медичної допомоги хворим, які потребують
гемодіалізу з селищного бюджету використано 57,5 тис. грн.
Летичівський ЦПМСД підключено до медичної інформаційної системи MEDICS.
Функціонує 8 відділень стаціонарної допомоги, в т.ч. – відділення анестезіології та
інтенсивної терапії на 6 ліжок. З 05.11.2020 року на базі терапевтичного відділення
відкрито відділення для лікування ковідних хворих. На даний час проліковано понад 40
пацієнтів.
Забезпеченість стаціонарними ліжками - 110 на 10 тис. населення: показник – 41,28;
Кількість днів роботи ліжка, зайнятість ліжка в днях: 141,66;
Забезпеченість ліжками в денних стаціонарах при поліклініці: на 10 тис. населення - 3,69;
Проліковано хворих в денних стаціонарах при поліклініці: на 10 тис. населення – 221,8.
Видатки вторинної медичної допомоги на одного мешканця за 2020 рік по ЦРЛ 790,04 грн. Структура бюджету: зарплата із нарахуваннями – 77,47%, медикаменти – 4,9%,
харчування – 1,2 %.
Видатки на медикаменти на 1 л/д в цілому по лікарні – 1329,05грн., на медикменти 61,65грн., на харчування– 15,41грн.
Амбулаторно поліклінічна допомога. Відвідування поліклініки – 64 116 чол. на 1
жителя 2,4. Працює 10 ліжок денного стаціонару, на 10000 населення – 3,7. Проліковано у
денному стаціонарі – 692 чол., на 10000 населення 259,6. При поліклініці ЦРЛ працює
кабінет «Довіра» де на обліку перебуває – 24 ВІЛ хворих.
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В громаді функціонує 13 закладів дошкільної освіти (із них 6 при ліцеях та одна
короткотривала група денного перебування при НВК), у яких дошкільною освітою
охоплено 641 вихованець. У діючих закладах дошкільної освіти створено необхідні умови
для розвитку дитини, для творчого застосування професійних знань педагогів-вихователів.
Освітні послуги надають 8 ЗЗСО громади, в яких навчається 2012 учнів ; в т.ч.
опорна школа з філією першого
ступеня. Всі освітні заклади громади мають
мультимедійні комплекси та підключені до мережі Інтернет.
На базі опорного закладу Летитчівський ліцей №1 функціонує комунальна установа
«Інклюзивно-ресурсний центр» Летичівської селищної ради. За кошти селищного бюджету
зроблено ремонт двох кабінетів ІРЦ на суму 70 тис. грн.
Станом на 01.12.2020 року всіх матеріалів для потреб Нової Української Школи
(меблі, дидактичний матеріал, комп’ютерне обладнання та інтерактивні комплекси)
завезено на суму 577915 грн., в т.ч. з місцевого бюджету використано 130305 грн.
Десять перших класів закладів освіти, де навчається 185 учнів громади, безкоштовно
отримали набори LEGO.
Придбано матеріалів для проведення ремонту у ЗЗСО та ЗДО на суму 126359
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.
Також придбано: у Летичівський ліцей №1 - посудомийні машини на харчоблок на суму
199920 грн.; у Летичівський ліцей №2 - холодильна та морозильна камери, тістоміс,
електром`ясорубка, жарочні шафи на суму 167300 грн.; у Летичівський ліцей №3 - два
холодильники, пральна машина, дві сушки на суму 21173 грн.
В Центрі творчості дітей та юнацтва на продовження ремонту використано коштів
громади 54 тис.грн., на забезпечення навчально-виховного процесу – 42,4 тис. та
позабюджетних коштів 8,4 тис.грн.
На протиепідемічні заходи в зв’язку з коронавірусною хворобою COVID-19 у
заклади освіти громади придбано миючих та дизинфікуючих засобів, медичних масок тощо
на суму 532, 1 тис.грн.
На сьогоднішній день 18 транспортних одиниць здійснюють підвіз 502 учнів, 50
дошкільнят та 33 педагогічних працівників, із 35 населених пунктів за 22 маршрутами до
освітніх закладів громади ( 25%).
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 своєї матеріально-технічної бази Летичівський ліцей №1 в
поточному році взяв участь у програмі «Спроможна школа для кращих результатів», щоб
реалізувати проекти «Сучасна медіатека» та «Інтерактивний комплекс для вивчення
природничо-математичних дисциплін». Летичівський ліцей №2 продовжує приймати 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.
На обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 17 навчальних предметів
взяли участь 30 учнів громади. Переможців – 12, що становить 40 % від загальної
кількості учасників. Обласний турнір юних географів - диплом ІІІ ступеня у команди
Летичівського ліцею №2. Загалом на обласному етапі маємо 17 призових місць, одного
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учасника конкурсу всеукраїнського рівня, де школярі громади показали глибокі, міцні
знання з основ наук (ліцей №1- 9 призових місць , ліцей №2- 7 призових місць).
Функціонує позашкільний заклад ЦТДЮ (центр творчості дітей та юнацтва),
гуртковою роботою охоплено 43 % вихованців, від загальної кількості учнів.
Протягом 2020 року проведено 30 спортивних змагань та взято участь у 40 обласних
та Всеукраїнських заходах, використано 50 тис.грн. з селищного бюджету та 35 тис. грн.
позабюджетних коштів. 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.
При навчальних закладах працюють на громадських засадах спортивні секції з
футболу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, шахів та рукопашного бою, де
займається 440 дітей шкільного віку.
На території громади працює Летичівська дитячо-юнацька спортивна школа, у якій
зайнято 200 вихованців. У спортивній школі працює 6 відділень волейбол, футбол,
настільний теніс, карате, важка та легка атлетика, бокс.
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.
В банку даних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
обліковується 153 сім’ї, із них 26 віднесено до банку даних сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, здійснювався соціальний супровід 34 сімей та 1 особи з
числа дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. За сприяння селищного
центру станом на 01.12.2010 року 6 сімей працевлаштовано, 16 сімей направлено до
закладів медичного обслуговування, 36 сім’ям оформлено/відновлено документи у тому
числі для призначення соціальних виплат, 2 сімей перенаправлено до відділу Летичівського
бюро безоплатної правової допомоги, з метою отримання необхідної юридичної допомоги, 9
дітей влаштовано до закладів освіти, 6 сім’ями отримано/відновлено реєстрацію за місцем
проживання, вирішено та покращено житлово-побутові умови проживання 40 сім’ям, 1
дитину оздоровлено в санаторії, 1 особу поставлено на облік в районний центр зайнятості,
180 сімей отримало гуманітарну допомогу.
Під соціальним супроводженням Летичівського СЦСС перебуває 3 дитячих будинки
сімейного типу, в яких виховується 19 дітей–вихованців та 4 прийомних сім’ї, в яких
виховується 8 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 також 26
осіб з числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування.
Летичівський територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) надає соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують сторонньої допомоги. Територіальним центром надавались
соціальні послуги 1529 особам, в тому числі на платній основі – 1171 особам, із них:
одиноких – 355осіб, осіб з особливими потребами – 230.
Загалом по територіальному центру надано 15950 платних послуг на загальну суму
179,51 тис. грн.
На території громади виконувались карантинні заходи для запобігання поширенню
коронавірусної хвороби. З місцевого матеріального резерву виділено 150 л. пального для
проведення дезінфекції території смтЛетичів.
В поточному році взято участь у 4 перевірках системи оповіщення населення на
випадок надзвичайних ситуацій. Місцева система оповіщення нараховує 15 систем гучного
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мовлення та 32 ФМ приймачі. Відділом культури, національностей та релігій забезпечено 39
ФМ приймачами усі заклади культури.
Створені на базі старостатів громади та КГП «Злагода» консультативні пункти з
питань цивільного захисту населення забезпечено інформаційними та організаційними
матеріалами.
Протягом року внесено зміни до номенклатури місцевого матеріального резерву,
який поповнено на 50 л. деззасобів на суму 10,0 тис.грн. та 129 листків шиферу.
На утримання Голенищівської та Гречинецької місцевих пожежних команд виділено
понадь 700,0 тис.грн. МПК забезпечено дровами, працівників застраховано.
Добровільна пожежна команда, створена на базі Ялинівського старостинського
округу проводить заходи по ремонту та облаштуванню пожежного депо.
Укладено 15 договорів на залучення техніки до ліквідації надзвичайних ситуацій
взимку.
В період літнього купального сезону організовано чергування за участю працівників
15 ДПРЧ в місці несанкціонованого масового відпочинку на воді. Виготовлено
попереджувальні таблиці, які встановлено в небезпечних для купання місцях. На аварійне
рятування на воді з місцевого бюджету профінансовано біля 140,0 тис.грн.
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. Проведено обстеження усіх ПРУ.
Взято участь у роботі комісії по обстеженню закладів освіти на предмет
протипожежної безпеки та цивільного захисту.
Вжито заходів та періодично приймалися рішення щодо доцільності функціонування
тих чи інших закладів, що входять до сфери управління селищної ради у зв»язку із
захворюваністю персоналу та вихованців на корона вірус.
2. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку громади
Основними проблемами соціально-економічного розвитку Летичівської громади є:
 зниження темпів виробництва та реалізації промислової і сільськогосподарської
продукції суб’єктами господарювання на території громади;
 негативний вплив карантинного режиму, що був запроваджений на території
країни у зв’язку із пандемією корона вірусної інфекції COVID-19, на соціально-економічні,
культурні та духовні сфери життя населення громади, господарську діяльність виробничих
структур, малого та середнього підприємництва;
 обмеженість фінансових ресурсів в бюджеті селищної ради, що не дозволяє
спрямовувати кошти в бюджет розвитку громади, розпочинати реалізацію значних
інвестиційних проєктів;
 нераціональне використання комунального майна громади, земельних ресурсів
сільськогосподарського призначення;
 використання суб’єктами господарювання застарілих технологій та зношених
основних фондів у виробництві, що призводить до збільшення енергетичних затрат та
собівартості продукції, і, відповідно, зниження її конкурентоздатності на ринку;
 наявність безробіття та значний відсоток тіньової зайнятості населення громади;
 забрудненість берегів рік, штучних водойм, лісів, місць загального користування
побутовими відходами, відсутність сортування та переробки сміття;
 низькі реальні доходи населення та зниження його купівельної спроможності;
 погіршення транспортно-експлуатаційного стану дорожньої інфраструктури;
 зношеність об’єктів систем водопостачання та водовідведення, проблеми з
питною водою в окремих населених пунктах громади;
 незадовільна забезпеченість потреб населення в пасажирських перевезеннях,
висока зношеність транспортних засобів для перевезення пасажирів та відсутність
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достатньої кількості перевізників, що надають послуги в цій сфері;
 недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти,
культури у сільській місцевості.
Основною метою соціально-економічного розвитку громади у 2021 році є зростання
добробуту та поліпшення комфортних умов проживання населення громади завдяки
сталому розвитку реального сектору економіки; використання природно-ресурсного
потенціалу та комунального майна як додаткових джерел наповнення місцевого бюджету
коштами для належного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я,
соціального захисту громадян; підтримка діяльності та розвитку малого і середнього
підприємництва.
Виконання визначених у Програмі завдань та заходів, стане вагомим підґрунтям для
економічного зростання, нарощення податкової бази громади, збільшення реальних доходів
населення, забезпечення соціальних гарантій та сприятиме досягненню головної мети
Програми.
3. Створення умов для стабільного соціально-економічного розвитку громади
3.1. Розвиток економічного потенціалу
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на
2021 рік є:
 сприяння розвитку малого та середнього бізнесу з метою підвищення його ролі у
соціально-економічному житті громади, в тому числі шляхом забезпечення дотримання
законодавства в сфері регуляторної політики;
 підтримка стабільної роботи суб’єктів господарювання, зокрема завдяки
усунення правових та адміністративних перешкод на шляху розвитку підприємництва;
 поліпшення діючої дозвільної системи для підприємництва;
 наповнення споживчого ринку якісними та доступними за ціновими
пропозиціями товарами.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 забезпечення дотримання вимог законодавства щодо публічності та прозорості
діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду
регуляторних актів;
 сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою
підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів;
 співпраця з громадськими організаціями та окремими жителями громади в
питаннях розвитку фермерства та малого підприємництва, особливо серед молодого
покоління, а саме:
 визначення наявності в громаді сімей, які спроможні та мають бажання запровадити
підприємницьку діяльність за окремими напрямами (ягоди, овочі, лікарські рослини,
горіхи, сухофрукти, мед, молочна продукція і ін.),
 опрацьовувати з людьми питання можливості їх об’єднання в спілки (кооперативи),
пошуку ринків гуртового збуту продукції, повсякденних споживачів- закупівельників,
 залучення коштів державної субвенції, міжнародної фінансової допомоги і вітчизняних
благодійних фондів в придбанні обладнання з переробки, сушіння, зберігання
сільгосппродукції для об’єднаних в кооперативи виробників для їх спільного
користування;
 недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання,
які можуть здійснювати певні види господарської діяльності;
 продовжувати співпрацю із соціальними партнерами щодо забезпечення
організації роботи по наданню консультацій фізичним особам з питань організації та
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провадження підприємницької діяльності;
 організація проведення громадських та тимчасових робіт для осіб,
зареєстрованих як безробітні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать
до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до інших форм власності;
 при прийнятті рішень селищної ради про місцеві податки і збори забезпечувати
досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади;
 удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру через Центр
надання адміністративних послуг, зокрема шляхом впровадження онлайн-послуг.
3.2. Залучення інвестицій для розвитку Летичівської громади
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій для
розвитку громади на 2021 рік є:
 забезпечити створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення в
економіку інвестиційних ресурсів;
 широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та зарубіжних
інвесторів, донорських організацій, коштів держави та досягнення за рахунок цього
модернізації виробництва, розширення випуску конкурентоспроможної продукції,
створення нових робочих місць, розвитку та поліпшення сфери послуг, покращення
інфраструктури соціальної сфери;
 стратегічне планування розвитку громади.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 системно проводити інвентаризацію наявних на території громади вільних
промислових майданчиків, приміщень, земельних ділянок, оновлювати інформацію на
офіційному сайті для інвесторів;
 виготовляти технічну документацію (державні акти на землю, технічні паспорти)
на приміщення комунальної власності, першочергово – тих об’єктів, які готуються на
продаж та надання в оренду;
 визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури, що потребують
поліпшення, виготовити на них проектно-кошторисну документацію з метою залучення
інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального
ремонту;
 проводити системну роботу щодо інвестиційних проектів та пропозицій для
залучення інвестиційних коштів міжнародної матеріально-технічної допомоги,
європейських та вітчизняних інвесторів щодо розвитку інженерно-транспортної, соціальної
інфраструктури населених пунктів громади;
 розробити та затвердити План реалізації Стратегіі розвитку Летичівської
селищної територіальної громади на 2021-2022 роки;
 розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та
інформаційно-презентаційних матеріалів про громаду, висвітлення успішної практики
інвестування у засобах масової інформації, участь та представлення інвестиційного
потенціалу на інвестиційних форумах.
3.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету
та ефективності використання бюджетних коштів
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання
місцевого бюджету на 2021 рік є:
 забезпечення наповнюваності доходної частини бюджету громади;
 забезпечення фінансової самодостатності території громади;
 проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;
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 ефективне управління
комунальним майном для зміцнення фінансового
потенціалу громади;
 підвищення результативності бюджетних видатків.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету,
своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді;
 налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше
підвищення рівня добровільної сплати платежів;
 забезпечення ефективності бюджетних видатків розпорядниками коштів шляхом
виключення непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної мережі, дотримання
жорсткої бюджетної дисципліни;
 визначення пріоритетності щодо фінансування розроблених галузевих програм;
 недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у
бюджетній сфері;
 забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель
товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;
 активізація роботи з детінізації економіки, легалізації заробітної плати з метою
збільшення показників по доходах бюджету та його наповнюваності;
 налагодження постійного контролю за сплатою коштів пайової участі у розвиток
інфраструктури громади.
3.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та
земельних відносин на 2021 рік є:
 забезпечення дотримання законодавства у галузі архітектури та містобудування,
державних стандартів, норм і правил при використанні затвердженої містобудівної
документації;
 збільшення обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт та введення в
експлуатацію житла;
 створення сприятливих умов для інвесторів шляхом розробки та прийняття
основних містобудівних документів;
 забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва;
 створення ефективної системи управління земельними ресурсами;
 використання земель за їх функціональним призначенням;
 забезпечення ефективного використання потенціалу територій громади із
збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 прийняття «Програми забезпечення містобудівною документацією населених
пунктів на території Летичівської селищної ради на 2021»;
 розробка та затвердження основних документів містобудування: генерального
плану смт Летичів та інших населених пунктів у відповідності до перспективності розвитку
територій;
 розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації по
реконструкції, капітальному та поточному ремонтах доріг, приміщень шкіл, ФАПів,
дитячих садочків та інших об’єктів інфраструктури громади;
 формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових
умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;
 організація землеустрою на території громади;
 виготовлення проектів землеустрою встановлення (розширення) меж населених
пунктів, які мають містобудівну документацію (або вона знаходиться в процесі
завершення): Грушківці, Бохни, Снітівка, Кудинка;
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 проведення нормативної грошової оцінки земель села Суслівці з метою
збільшення надходжень до місцевого бюджету;
 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
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального
господарства та інфраструктури на 2021 рік є:
- підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства;
 поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг населенню громади;
 забезпечення належного благоустрою території громади;
 поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів;
 забезпечення населення якісною питною водою;
 розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади;
 ефективне управління комунальним майном;
 задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та
забезпечення населених пунктів громади регулярним автобусним сполученням.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житловокомунального господарства з залученням коштів з різних джерел;
 поліпшення матеріально-технічного забезпечення КГП “Злагода»;
 вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових
відходів, ліквідації стихійних звалищ;
 проведення робіт з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в
аварійному стані чи загрожують електромережам;
 здійснення благоустрою кладовищ;
 ремонт та очищення громадських криниць в населених пунктах на території
громади;
 ремонт доріг загального користування місцевого значення на території громади;
 здійснення поточного ремонту доріг в населених пунктах громади (перелік в
Додатку 1 до Програми);
 реконструкція очисних споруд смт Летичів Хмельницької області;
 будівництво мереж водопостачання в населених пунктах
Летичівської
селищної ради (перелік в Додатку 2 до Програми);
 капітальний ремонт доріг в населених пунктах
Летичівської селищної ради
(перелік в Додатку 2 до Програми);
 Проведення робіт та заходів з реконструкції,
поточному ремонту мережі
зовнішнього освітлення вулиць в населених пунктах
Летичівської селищної ради
(перелік в Додатку 2 до Програми);
 заміна аварійних ділянок мережі водопостачання в смт Летичів;
 використання в громаді програми по енергозбереженню та енергоменеджменту
«Енергобаланс», інтелектуальної системи енергомоніторингу з внесенням даних до
Всеукраїнської системи;
 виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого комунального майна
громади;
 проведення інвентаризації та створення електронного реєстру комунального
майна громади, визначивши його статус, ефективність використання, умови надання в
оренду, відчуження тощо;
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 здійснення

постійного моніторингу раціонального використання кожного
об’єкту комунального майна, зокрема переглянути договори оренди майна та провести
коригування при наявності в них ознак втрат для бюджету селищної ради;
 розробити системну методику щодо наповнення бюджету селищної ради за
рахунок відчуження майна, яке неможливо ефективно використовувати: знаходиться в
аварійному, ветхому стані, потребує значних затрат для відновлення, відсутня потреба у
використанні тощо;
 виробити механізм вчасного виявлення об’єктів відумерлої спадщини,
безгосподарного майна та взяття їх на облік.
3.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері медичного обслуговування на
2021рік є:
- забезпечення реалізації завдань медичної реформи, розширення мережі та
покращення матеріально-технічної бази медичних закладів територіальної громади;
 надання населенню своєчасних, доступних та високоякісних медичних послуг;
 зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення;
 якісне обстеження, лікування та реабілітація пацієнтів у взаємодії з іншими
закладами охорони здоров'я;
- запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання
медичної допомоги;
 недопущення смертності немовлят у віці до 1 року життя та материнської
смертності.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 профілактика, рання діагностика, розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
 приведення забезпеченості медичним персоналом до реальних потреб населення:
сімейними лікарями на 10 тис. населення – 4,01; сімейними медичними сестрами на 10 тис.
населення – 8,02;
 створення мережі АЗПСМ відповідно до діючих нормативів (3,3 тис. населення на
1 амбулаторію ЗПСМ), сільське населення 1,8 на 10 тис. міського населення;
 закупівля медичного обладнання першочергової необхідності в межах
передбачених бюджетних асигнувань та програмного планування;
 проведення робіт з реконструкції, поточних та капітальних ремонтів у медичних
амбулаторіях, ФП, інших приміщеннях закладів охорони здоров’я громади в межах
передбачених бюджетних асигнувань та програмного планування;
 залучення коштів міжнародної матеріально-технічної допомоги, іноземних та
вітчизняних інвесторів для поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я територіальної громади;
 охоплення диспансерним наглядом дітей до 100%;
 проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо
формування здорового способу життя;
 забезпечення надання належних медичних послуг хворим на гемодіаліз;
- укласти з НЗСУ контракти на 2021 рік за якомога більшою кількістю пакетів для
надання медичної допомоги в т.ч «бронхоскопія», «колоноскопія», «допомога при
мозкових інсультах», «ведення вагітності в амбулаторних умовах»;
- подальша організація виїздів мобільної бригади для забору біоматеріалу для
діагностики захворювань на COVID 19;
- продовження впровадження енергозберігаючих технологій в медичних закладах;
- закупівля нового автоклаву, аналізатора газового складу крові та електролітів;
- оновлення ЕКГ апаратів;
- закупівля дровокола.
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Перелік проектів в Додатку 2 до Програми.
3.7. Розвиток освіти
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері освіти на 2021 рік є:
 подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх
типів і форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов
доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;
 забезпечення доступності та безперервності освіти;
 забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними
задатками, здібностями, потребами;
 посилення кадрового потенціалу системи освіти;
 впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітніх закладах;
 збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, оздоровлення);
 здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти;
 продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових умов
безпечної життєдіяльності закладів освіти;
 поновлення меблів у навчальних закладах, модернізація технологічного
обладнання їдалень навчальних закладів;
 забезпечення регулярного підвезення здобувачів освіти, дошкільнят та
педагогічних працівників до місць навчання, роботи і дому;
 забезпечення контролю за якістю харчових продуктів та дотримання норм
харчування в ЗДО та ЗЗСО;
 зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів у закладах освіти;
 проведення поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій приміщень закладів
освіти громади.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 впровадження основних напрямків Програми розвитку освіти на території
Летичівської селищної територіальної громади;
 впровадження основних напрямків програми «Шкільний автобус»;
 впорядкувати штатний розпис педагогічних працівників позашкільних установ
(ЦТДЮ та ДЮСШ) відповідно до місцевих умов;
 зменшення кількості гуртків, що суперечать запитам дітей;
 розвиток туризму на базі ЦТДЮ;
 оновлення кадрового потенціалу позашкільних установ, та в закладах ЗДО, ЗЗСО;
 забезпечення сільських освітніх установ якісною мережею Інтернет;
 забезпечення відкритого доступу до фінансової та інформаційної діяльності
освітніх закладів. Створення сайтів в дошкільних закладах освіти;
 здійснення заходів щодо охоплення дошкільною освітою 80% дітей відповідного
віку, забезпечити стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей 5-ти річного віку;
 створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її
задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 забезпечення державних гарантій на якісну освіту, соціальний захист та підтримку
дітей, які потребують особливої уваги, корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
 забезпечення ефективного функціонування Інклюзивно ресурсного центру, що
здійснює методичний супровід дітей з вадами фізичного та психічного розвитку;
 збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, науковотехнічною та спортивно-технічною діяльністю;
 підвищення активності та показників участі району в обласних, Всеукраїнських і
міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах );
 забезпечення реалізації Всеукраїнського освітнього проекту «Формування та
розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного
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підвищення кваліфікації педагогів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
 здійснення системних заходів з метою забезпечення дошкільних навчальних
закладів комп’ютерною технікою, підключення їх до мережі Інтернет;
 створення єдиного інформаційного освітнього порталу громади в мережі Інтернет,
створення та забезпечення ефективного функціонування локальних мереж, широке
використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі навчальних закладів;
 належне медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу,
здійснення постійного моніторингу щодо належної організації гарячого харчування учнів;
 проведення робіт з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів закладів
освіти на території громади в межах бюджетних асигнувань ;
 придбання меблів для загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів
освіти (шкільні парти, стільці, меблі для їдалень);
 продовження оновлення технологічним обладнанням харчоблоків у ЗДО та ЗЗСО з
врахуванням їх енергоефективності;
 капітальний ремонт Летичівського центру розвитку дитини «Калинонька»
(утеплення стін, заміна покриття даху та утеплення перекриття) по вул. Героїв Крут, 5 в смт
Летичів Хмельницької області;
 реконструкція Голенищівського ліцею (заміна даху, утеплення стін та покрівлі) по
вул. Присяжнюка Руслана, 63, с. Голенищеве Летичівського району Хмельницької області;
 реконструкція дитячого садка №4 «Дзвіночок»;
 заміна огорожі шкільної території Летичівського ліцею №2.
Перелік проектів в Додатку 2 до Програми.
3.8. Розвиток фізичної культури і спорту
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері фізичної культури та спорту
на 2021рік є:
 формування у населення сталих традицій та мотивації фізичного виховання і
спорту як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;
 покращення матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і
спорту;
 спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;
 розвиток спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів;
 удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;
 підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту,
створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах
багаторічної підготовки;
 створення умов для розвитку масової фізичної культури, фізкультурнооздоровчої та реабілітаційної роботи серед людей з інвалідністю;
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх
навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку
громадян, а також фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу серед інвалідів;
 збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 формування системи дитячого фізичного виховання;
 удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;
 підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту,
створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах
багаторічної підготовки;
 створення умов для розвитку масової фізичної культури, фізкультурнооздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, відкриття додаткових спортивних
майданчиків та залів;
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 проведення інвентаризації спортивних споруд у сільських населених пунктах з
метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві
нових спортивних споруд;
 проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх
навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку
громадян, а також фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу серед інвалідів;
 розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських видів спорту шляхом
підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту
людей з інвалідністю та спорту ветеранів;
 забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих
оздоровчих закладах;
 поліпшення якості оздоровлення та відпочинку дітей;
 закріплення позитивного іміджу здорового способу життя;
 охоплення заходами організованого відпочинку, змістовного дозвілля переважної
більшості молоді громади;
 капітальний ремонт душових кімнат Летичівської ДЮСШ по вул. І.Франка, 37/1,
смт Летичів, Летичівського району Хмельницької області;
 капітальний ремонт підлоги спортивного залу Летичівського ліцею №2;
 завершення будівництва та введення в експлуатацію спортивного майданчика із
штучним покриттям для Летичівського НВК №1»Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівліцей» смт Летичів, провулок Шкільний, 5;
Перелік проектів в Додатку 2 до Програми.
3.9. Розвиток культури та туризму
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері культури та туризму на 2021
рік є:

 збереження і забезпечення функціонування мережі закладів культури;
 поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури;
 проведення культурно-мистецьких заходів;
 розширення бібліотечно-інформаційних послуг;
 створення належних умов для збереження об’єктів культурної спадщини.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 посилення роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїзацією осіб, які
віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та
консолідації українського народу;
 оптимізація мережі закладів культури громади та подальший розвиток її
творчого потенціалу;
 поновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних,
інформаційних та пізнавальних потреб громадян;
 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів культури,
зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури на території громади в межах
бюджетних асигнувань;
 відродження української національної культури, розвиток культурних традицій
громади;
 підтримка фестивального конкурсного руху і творчої молоді у реалізації
мистецьких проектів;
 забезпечення участі місцевих колективів у Всеукраїнських, Міжнародних
конкурсах, фестивалях, святах;
 забезпечення контролю за дотриманням пам’ятко-охоронного законодавства на
пам'ятках та об'єктах археології, історії, архітектури та мистецтва, що розташовані на
території громади;
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 пошук джерел залучення коштів для створення краєзнавчого музею;
 інформування про туристично-рекреаційний потенціал громади шляхом
виготовлення якісної інформаційно-рекламної туристичної продукції;
 проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення у сільській
місцевості з метою залучення його до діяльності у сфері сільського зеленого туризму;
 проводити організаційні заходи щодо залучення майстрів народного мистецтва
вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та ін. для проведення майстер-класів;
 проведення робіт з реконструкції та поточних ремонтів закладів культури, на
території громади в межах бюджетних асигнувань (перелік проектів в Додатку 2 до
Програми).
3.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, людей з
інвалідністю, які потребують соціального обслуговування
Пріоритетними напрямами та завданнями з підтримки сім’ї, дітей та молоді, а
також громадян похилого віку, людей з інвалідністю, які потребують соціального
обслуговування, на 2021 рік є:
 поліпшення якості життя сімей, дітей та молоді;
 зниження рівня поширення негативних явищ серед сімей, дітей та молоді;
 відсутність відмов від новонароджених дітей;
 зменшення кількості сімей, які перебувають на обліку соціальних служб та
отримують підтримку;
 забезпечення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян
похилого віку, людей з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 запобігання потраплянню громадян у складні життєві обставини, попередження
загострення проблем.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
 проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі
людьми;
 облік сімей з дітьми, які потребують всебічної державної підтримки;
 забезпечення здійснення соціального супроводження дитячих будинків сімейного
типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів;
 забезпечення соціальним супроводом 60% сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах (відповідно до регіонального банку даних);
 зняття з соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, з позитивним результатом до 70% від загальної кількості сімей, охоплених
соціальним супроводом;
 забезпечення надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції
та членам їхніх сімей;
 контроль за цільовим використанням коштів при народжені дитини;
 здійснення попередження раннього соціального сирітства шляхом поліпшення
соціальної роботи в консультаційних пунктах центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді при пологових будинках, пологових відділеннях лікарень;
 забезпечення ефективного функціонування спеціалізованого формування
Летичівського селищного центру соціальних служб – Мобільного консультаційного пункту
соціальної роботи в сільській місцевості та віддалених територіях;
 проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-небезпечних хвороб і
пропаганда здорового способу життя;
 висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, молодіжної
та сімейної тематики, популяризація сімейних цінностей;
 створення та розповсюдження соціальної реклами з питань поширення сімейних
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форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганди
здорового способу життя;
 доступ усіх членів громади до соціальних послуг, забезпечення можливості їх
отримувати у територіальному центрі для всіх категорій населення, що цього потребують,
незалежно від стану здоров'я, місця проживання, віку, статі та ін.
 надання соціальних послуг громадянам похилого віку, людям з інвалідністю, які
перебувають у складних життєвих обставинах, Летичівським територіальним центром
соціального обслуговування, як на безоплатній основі так і платних;
- проведення інформаційних акцій про організацію надання соціальних послуг,
участь працівників територіального центру в практичних конференціях та семінарах з
питань надання соціальних послуг;
- проведення організаційних заходів для поліпшення якості послуг та збільшення їх
переліку, а саме: розширення спектру послуг з реабілітації;
- системна робота по залученню коштів міжнародної матеріально-технічної
допомоги, іноземних та вітчизняних інвесторів для поліпшення матеріально-технічної
бази Летичівського територіального центру соціального обслуговування: придбання
обладнання в масажний кабінет з трудової реабілітації - тренажер для активно-пасивної
реабілітації нижніх/верхніх кінцівок THERA-fit, тренажер реабілітаційний OSD-B-Bike,
спорткомплекс «Атлетік»; придбання апарату для кисневих інгаляцій «Валікон МІТ-С»
(двоканальний).
3.11. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист та
техногенна безпека
Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки життя
громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки на 2021 рік є:
 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективне реагування на них,
забезпечення збереження життя і здоров’я людей;
 запобігання загибелі людей на водних об’єктах;
 створення на базі старостинських округів селищної ради пунктів накопичення
протипожежного обладнання;
 організація обліку та контролю за утриманням та станом готовності захисних
споруд цивільного захисту до використання за призначенням;
 удосконалення та підтримання у готовності системи централізованого
оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;
 забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб та суб»єктів
господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях.
 популяризація добровільного пожежного руху.
Основні заходи, що плануються для їх виконання:
- забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території
Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки;
 інвентаризація, поновлення, збереження та використання матеріальних резервів
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 укладання цивільно-правових угод з суб»єктами господарювання, які можуть
залучатись до проведення санітарної обробки населення, спеціальної обробки одягу, майна,
техніки, розчистки доріг від снігу;
 забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, а в разі виникнення надзвичайної ситуації – спеціальних комісій з їх ліквідації;
 організація проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів,
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спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 удосконалення роботи аварійно-рятувального поста та рятувальників даного
підрозділу;
 визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в населених
пунктах та місць заборонених для купання;
 обладнання місця відпочинку на воді;
 забезпечення
консультативних пунктів з питань цивільного захисту населення
інформаційними матеріалами, публікації в місцевих засобах масової інформації та на сайті
селищної ради інструкцій про дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть
виникнути на території населених пунктів;
 приведення у відповідність захисних спорудах цивільного захисту, утримання їх
у готовності до використання за призначенням, прийняття рішень про подальше
використання даних об’єктів комунальної власності та безхазяйних захисних споруд;
 забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення
надзвичайних ситуацій, продовження роботи по накопиченню засобів оповіщення;
 забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах
господарювання, що належать до сфери управління селищної ради;
 забезпечення діяльності та поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів
місцевої пожежної охорони в с.Голенищево та с.Гречинці для виконання покладених на них
завдань за призначенням;
 складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної
ситуації, списків постраждалих осіб для виплати матеріальної допомоги;
 забезпечення заходів соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків
постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.
 підтримка діяльності громадської організації «Пожежні-добровольці Летичівської
ОТГ».
 залучення до просвітницької роботи та профілактичної роботи з населенням щодо
попередження надзвичайних ситуацій громадської організації «Пожежні-добровольці
Летичівської ОТГ»;
 навчання та підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту населення
керівних кадрів та фахівців громади.
4. Результати виконання Програми
Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде здійснюватися за
рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та
іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, залучених коштів населення, а
також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної
діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання
планових надходжень до бюджету громади.
Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається
концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та виконання пріоритетних
проектів розвитку соціальної інфраструктури.
З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові галузеві
програми. Необхідно забезпечити фінансування з селищного бюджету першочергових
заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної
Програми.
Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними
виконавцями за підсумками І півріччя та року на сесіях Летичівської селищної ради.
Результатами виконання Програми будуть:
 активізація роботи з залучення коштів державного бюджету, міжнародної
технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;
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 забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією, що дасть
можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи
розвитку
територій;
 проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного
потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;
 забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального
господарства;
 сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня
надання послуг з пасажирських перевезень;
 поліпшення благоустрою населених пунктів;
 активне впровадження енергозберігаючих технологій;
 надання якісних медичних послуг населенню;
 ефективне функціонування мережі освітніх закладів та розвиток фізкультури і
спорту;
 збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток
туристично-рекреаційного потенціалу;
 зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному
середовищі;
 підвищення рівня безпеки життя громадян.
Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, виходячи з інтересів
територіальної громади, на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного
депутата селищної ради та за участю найбільш активних жителів громади.
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Додаток 1
План ремонту доріг в населених пунктах на території Летичівської
селищної територіальної громади у 2021 році
№

Назва населеного
пункту

Назва об’єкту

Вид
ремонту

1.

вул.Пасічна

Поточний

2.
3.

с.Майдан Голенищівський
с. Голенищево
с. Прилужне

Орієнтовний
обсяг
фінансування,
тис.грн.,
(протяжність,
метрів)
70,0/600

Поточний
Поточний

40,0/250
40,0/350

4.
5.
6.
7.

с. Буцни
с.Кудинка
с. Новокостянтинів
с.Марківці

Поточний
Поточний
Поточний
Поточний

40,0/320
60,0/700
120,0/1400
45,0/500

8.

c. Горбасів

вул. Набережна

Поточний

100, 0/1000/3.5

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

с.Гречинці
с.Грушківці
с. Козачки

вул.Садова
вул. Печенюка
вул. Молодіжна
Вул. Садова
вул. Козацька
пров. Яблуневий
вул.Молодіжна

Поточний
Поточний
Поточний
Поточний
Поточний
Поточний
Поточний
(ямковий)
Поточний(
ямковий)
Поточний
(ямковий)
Поточний
(ямковий)
Поточний
(ямковий)
Поточний
Поточний
Поточний

75,0/600
80,0/200
70,0/500
150,0/1500
35,0/330
110/1090
20,0

Поточний
Поточний
Поточний

49,0/700
80,0/700
90,0/600

Поточний
Поточний

39,0/300
60,0/300

с.Антонівка
с.Попівці

вул. Садова

16.
17.

вул.Урожайна
вул. Братів
Закордонців
вул. Свободи
вул. Жовтнева
Вул. Слобода
вул. Польова

с.Снітівка

вул.Трудова

18.

вул.Селянська

19.

вул.Затишна

20.
21.
22.

с.Лісо -Березівка
с. Вербка
с.Майдан -Вербецький

23.
24.
25.

с.Чапля

26.
27.

смт.Летичів

вул. Лісова
вул.Молодіжна
вул.Пасічна
вул.Березівка
вул. Вовковинецька
вул. Небесної Сотні
(Мануїльського)
вул.Набережна
вул. Шептицького
Андрія
23

15,0
20,0
15,0
10,0
43,0/500
70,0/750
25,0/270

вул.Ярослава
Мудрого (Калініна)
вул. Горбатюка
вул.В. Кириченко
вул.Соборна

28.
29.
30.
31.

пров. Соборний
вул.Чорновола

32.
33.
34.

смтЛетичів

вул.І.Франка
вул. Свободи

35.
36.
37.

вул. Шірпала
Леоніда
вул. Шевченка

Поточний
(ямковий)
Поточний
Поточний
Поточний
(ямковий)
Поточний
Поточний
(ямковий)
Поточний
(ямковий)
Поточний
(ямковий)
Поточний
(ямковий)
Поточний
(ямковий)

Разом
Послуги з експлуатаційного утримання доріг
(грейдерування)
Послуги по зимовому утриманню доріг (погрузка, розгрузка
та посипання протиожеледного матеріалу, снігоочищення)
Всього по поточному ремонту:

24

30,0
133,0/1300
40,0/200
30.0
27/200
40,0
30,0
49,0
30,0
40,0
2020,0
190,0
190,0
2400,0

Додаток 2
Перелік пріоритетних першочергових соціальних інвестиційних проектів,
що мають вагоме значення для розвитку Летичівської селищної територіальної громади

№
з/п

Найменування проекту

1

2

1

2

3

4

Період
реалізації

Результативність
реалізації проекту

3
4
Земельні відносини та містобудування
Розроблення та оновлення містобудівної
2021
Виконання відповідної
документації на території Летичівської
Програми
селищної ради на 2021р
Закупівля програмного забезпечення для
2021-2022
поліпшення
розробки ПКД
матеріальнотехнічного
забезпечення
Технічна інвентаризація та експертна оцінка
2021
ефективність
об’єктів нерухомого майна громади
управління
комунальним майном
Кошторисне навчання та ліцензування
2021
забезпечення
(атестація)
додержання
законодавства у сфері
архітектури,
містобудування та
державних стандартів,
норм і правил при
реалізації проектів
Всього по галузі
25

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.
грн.
Вартість
Обсяг
Зведена
проектно- фінансування
кошторисна
кошторисної робіт у 2021 р.
вартість
документації
5

6

7

-

400

400

40

-

40

30

-

30

30

-

30

100

400

500,0

5
6
7
8

Будівництво гаража для автомобіля у
Голенищівській АЗПСМ.
Капітальний ремонт житла для лікаря у
Грушковецькій АЗПСМ
Придбання будинку для працівників ФП
с.Греченці
Придбання автотранспорту для працівника ФП
с. Греченці

Охорона здоров’я
Збереження медичного
2021
автотранспорту в
належному стані
Забезпечення
2021
медпрацівників
житлом
2021
Забезпечення
медичного закладу
транспортом

2021

Всього по первинній медицині
9

Облаштування соляної кімнати в КНП
«Летичівська центральна районна лікарня»

10

Закупівля УЗД з кардіодатчиком

11

Закупівля гастроколоновідеоскопа

12

Закупівля бронхо- та лариногоскопа з
відеосистемою.

13
14
15
16

180,0

30,0

210,0

950,0

100,0

1050,0

150,0

150,0

60,0

60,0

1340,0
Надання належних
медичних послуг
хворим
Надання належних
медичних послуг,
попередження
патологічних
захворювань
пацієнтів

2021

Закупівля додаткового джерела безперебійного
живлення (ДБЖ) для терапевтичного та
неврологічного відділення
Встановлення критих підїздів санітарного
транспорту до стаціонарного корпусу

Поліпшення
матеріальнотехнічного стану
закладів охорони
здоров’я

Проведення ремонту та часткової заміни секторів
опалення стаціонарного корпусу та каналізації
Ремонт в операційній пологового відділення , в
пологовому відділенні та жіночій консультації

Всього по вторинній медицині
Всього по галузі

130,0

1470,0

300,0

300,0

1500

1500

1250

1250

300

300

50

50

200

15

215

200

20

220

400

30

430

4250
5540

65
195

4265
5735

Освіта
17

Реконструкція Летичівського ДНЗ №1
«Калинонька»

Утеплення стін,
горища та інше

2021
26

5000

3489,1

18

Капітальний ремонт Голенищівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів

2021

19

Реконструкція дитячого садка №4 «Дзвіночок»

2021

20

Капітальний ремонт огорожі в Летичівському
ліцеї №2 по вул..Івана Огієнка,1 в смтЛетичів,
Хмельницької області
Всього по галузі

Утеплення стін та
покрівлі
Будівництво частини
приміщення
заміна огорожі

2021

2702,7

57,8

2702,7

2207,3

50

2207,3

245,6

245,6

10155,6

107,8

8644,7

20,0

170,0

Фізична культура і спорт
21

Капітальний ремонт душових кімнат стадіону
«Колос» по вул. І.Франка, смт Летичів
Хмельницької області -

22

Капітальний ремонт підлоги спортивного залу
Летичівського ліцею №2

23

Завершення будівництва та введення в
експлуатацію спортивного майданчика із
штучним покриттям для Летичівського НВК
№1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівліцей» смт Летичів, провулок Шкільний, 5
Всього по галузі

2021

Встановлення
душових кімнат

150,0

2021

Оновлення підлоги в
спортивному залі
ліцею №2

250,0

250,0

2021

Використання
спортивного
майданчика із
штучним покриттям

1462,5

749,734

1862,5

20,0

1169,734

2021

797,044

28,706

797,044

2021

199,900

199,900

2021

167,234

167,234

2021

199,562

199,562

2021

53,823

53,823

2021

199,995

199,995

Культура та туризм
24
25
26
27
28
29

Капітальний ремонт будівлі Летичівської
дитячої музичної школи (перекриття даху)
Поточний ремонт приміщення КУ
«Летичівський будинок культури» (зал)
Поточний ремонт приміщення КУ
«Летичівський будинок культури» (сцена)
Поточний ремонт приміщення КУ
«Летичівський будинок культури» (кімната –
роздягальня)
Поточний ремонт Летичівської бібліотеки для
дітей (вхідний коридор)
Поточний ремонт Летичівської бібліотеки для
дітей (ремонт опалювальних печей)

27

30
31
32
33
34
35

36

37

Поточний ремонт Летичівської бібліотеки для
2021
96,216
дітей (ремонт підлоги)
Поточний ремонт Летичівської бібліотеки для
2021
41,295
дітей (заміна дверей)
Поточний ремонт Летичівської публічної
2021
199,995
бібліотеки (ремонт опалювальних печей)
Поточний ремонт Летичівської публічної
2021
96,448
бібліотеки (ремонт стелі)
Поточний ремонт Летичівської публічної
2021
110,161
бібліотеки (заміна дверей)
Поточний ремонт Летичівської дитячої
2021
148,597
музичної школи (ремонт класу хореографії)
Всього по галузі
2310,27
28,706
Соціальний захист (підтримка сім’ї, дітей та молоді,
а також громадян похилого віку, людей з інвалідністю, які потребують соціального обслуговування)
Удосконалення та
розширення форм
Придбання тренажерів в Летичівський
соціального
територіальний центр соціального
2021
135,0
обслуговування
обслуговування (надання соціальних послуг)
населення
Придбання апарату для кисневих інгаляцій
«Валікон МІТ-С» (двоканальний)

Розширення спектру
надання соціальних та
реабілітаційнихпослуг

2021

Всього по галузі

38

Облаштування місця відпочинку на воді:
- прибережна смуга річки Вовк (Капітальний
ремонт верхнього укоса дамби з розчищенням
прибережної смуги та плеса річки Вовк в
смт.Летичів Хмельницької області)

39

Проведення ремонту ПРУ № 85548

Цивільний захист
Забезпечення
належних умов для
організованого та
2021
безпечного
відпочинку громадян
на воді
Безпека населення на
випадок надзвичайних
ситуацій

2021
28

96,216
41,295
199,995
96,448
110,161
148,597
2310,27

135,0

30,0

30,0

165,0

165,0

1000,0

1000,0

250,0

250,0

40

41

42

43

44
45

46

47

Всього по галузі
Житлово-комунальне господарство
Капітальний ремонт частини дороги по
вул.Героїв Крут ( від вул.Чорновола до
вул.Кармелюка) в смт.Летичів, Летичівського
2021
880 метрів
району, Хмельницької області
Капітальний ремонт дороги по вул. Шухевича
Романа в смт. Летичів, Летичівського району,
2021
960 метрів
Хмельницької області
Коригування проекту Нове будівництво
«Мережі водопостачання по вул.Центральна,
вул.Набережна в с. Суслівці, Хмельницького
2021
3150 метрів погоних
району, Хмельницької області (коригування)»
Експертиза коригованого проекту
Нове
будівництво« Мережі водопостачання по
вул.Центральна, вул.Набережна в с. Суслівці,
2021
3150 метрів погоних
Хмельницького
району, Хмельницької
області ( коригування)»
Нове будівництво « Мережі водопостачання
по вул.Центральна, вул.Набережна в с.
2021
3150 метрів
Суслівці, Хмельницького району,
водогону
Хмельницької області(коригування)»
Коригування проекту « Реконструкція лінії
Мережа
електропередач для вуличного освітлення по
2021
вуличного освітлення
вул. Печенюка в с. Грушківці, Хмельницького
району, Хмельницької області.( коригування)»
Реконструкція лінії електропередач для
вуличного освітлення по вул. Печенюка в с.
2021
Мережа вуличного
Грушківці, Хмельницького району,
освітлення
Хмельницької області.( коригування)»
Коригування проекту «Реконструкція лінії
електропередач для вуличного освітлення по
Мережа вуличного
вул. Голубнича, вул. Ламана в с. Грушківці,
2021
освітлення
Хмельницького району, Хмельницької області
( коригування)»
29

1250,0

1250,0

3464,816

19,632

2128,83

2953,487

21,050

2932,437

8.0

4.0

860,394

32,647

827,747

4.5

141,254

14,221

127,033

4,4

48

49

50

51

52

53
54

55

Реконструкція лінії електропередач для
вуличного освітлення по вул. Голубнича, вул.
Ламана в с. Грушківці, Хмельницького району,
Хмельницької області.( коригування)»
Коригування проекту«Реконструкція лінії
електропередач для вуличного освітлення по
вул. Печенюка в с. Терлівка, Хмельницького
району, Хмельницької області.(коригування)»
«Реконструкція лінії електропередач для
вуличного освітлення по вул. Печенюка в с.
Терлівка, Хмельницького району,
Хмельницької області (коригування)»
Виготовлення ПКД «Реконструкція лінії
електропередач для вуличного освітлення по
вул. Центральна в с. Козачки, Хмельницького
району, Хмельницької області»
Коригування проекту«Реконструкція лінії
електропередач для вуличного освітлення
по вул.Молодіжна, вул.Центральна в с.
Терлівка, Хмельницького району,
Хмельницької області (коригування)»
Реконструкція лінії електропередач для
вуличного освітлення по вул.Молодіжна,
вул.Центральна в с. Терлівка, Хмельницького
району, Хмельницької області.(коригування)»
Коригування проекту«Реконструкція лінії
електропередач для вуличного освітлення
по вул.Центральна, вул.Молодіжна в с.
Сахни, Хмельницького району,
Хмельницької області(коригування)»
Реконструкція лінії електропередач для
вуличного освітлення по вул.Центральна,
вул.Молодіжна в с. Сахни, Хмельницького
району, Хмельницької області.(коригування)»

2021

Мережа вуличного
освітлення

2021

Мережа вуличного
освітлення

2021

Мережа вуличного
освітлення

2021

Мережа вуличного
освітлення

112,825

12,258

2,9

110,371

4,937

Мережа вуличного
освітлення

2021

2021

Мережа вуличного
освітлення

2021

Мережа вуличного
освітлення
30

105,434

15,0

Мережа вуличного
освітлення

2021

100,567

4,8

218,152

12.530

205,622

4,5

148,250

12,545

135,705

56

57

58
59
60

61

62

63
64

65

Коригування проекту «Реконструкція лінії
електропередач для вуличного освітлення по
вул.Центральна, вул.Садова, вул.Набережна в с.
Сахни, Хмельницького району, Хмельницької
області»
Реконструкція лінії електропередач для
вуличного освітлення по вул.Центральна,
вул.Садова, вул.Набережна в с. Сахни,
Хмельницького району, Хмельницької області
Поточний ремонт лінії електропередач для
вуличного
освітлення по
вул. Гагаріна в
смт.Летичів
Поточний ремонт лінії електропередач для
вуличного
освітлення по
вул. Гончарній в
смт.Летичів
Поточний ремонт лінії електропередач для
вуличного
освітлення по
вул. Франка в
смт.Летичів
Поточний ремонт лінії електропередач для
вуличного освітлення по вул. Кармалюка в
смт.Летичів
Виготовлення Сертифікату готовності на проект
«Будівництво експлуатаційно- розвідувальної
свердловини та мережі водопостачання в
с.Гречинці, Летичівського району, Хмельницької
області
Будівництво експлуатаційно- розвідувальної
свердловини та мережі водопостачання в
с.Гречинці, Летичівського району, Хмельницької
області
Будівництво експлуатаційно- розвідувальної
свердловини та мережі водопостачання в с.Сахни,
Летичівського району, Хмельницької області
Виготовлення Сертифікату готовності на проект
«Будівництво експлуатаційно- розвідувальної
свердловини та мережі водопостачання в с.Сахни,
Летичівського району, Хмельницької області»

2021

Мережа вуличного
освітлення

2021

Мережа вуличного
освітлення

4,8

228,702

15,840

212,862

2021

22,051

2021

22,051

2021

45,0

2021

98,0

2021
11,5

2021

8,6833

2021

46,14895

2021

11,5
31

66

67

68

69

70

71

72

Виготовлення Сертифікату готовності на проект
«Будівництво мережі водопостачання по вул.
Центральній с.Майдан Голенищівський,
Летичівського району, Хмельницької області»
Будівництво мережі водопостачання по вул.
Центральній с.Майдан Голенищівський,
Летичівського району, Хмельницької області.
Виготовлення проектно – кошторисної
документації «Нове будівництво
«Мережі водопостачання по вул.Героїв
Небесної Сотні , вул.Хутірська в с. Бохни,
Хмельницького району, Хмельницької області»
Виготовлення проектно – кошторисної
документації «Нове будівництво
«Мережі водопостачання по вул.Молодіжна,
вул. Центральна в с. Ялинівка, Хмельницького
району, Хмельницької області»
Виготовлення проектно – кошторисної
документації «Будівництво експлуатаційнорозвідувальної свердловини в с.Варенка,
вул.Перемоги, Хмельницького району,
Хмельницької області
Коригування проекту «Капітальний ремонт
дороги по вул. Шухевича Романа в смт. Летичів,
Хмельницького району, Хмельницької
області(коригування)»
Експертиза коригованого проекту «Капітальний
ремонт дороги по вул. Шухевича Романа в смт.
Летичів, Хмельницького району, Хмельницької
області(коригування)»
Всього по галузі
Всього по Програмі
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2021

14,54254

2021
30,0
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35,0
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