
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання  

Сьомої  сесії 

 

23.02.2021 р.                                         Летичів                                            № 2 

  

Про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної  об’єднаної 

територіальної громади за 2020 рік 

  

Розглянувши і обговоривши звіт про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади за 2020 рік, керуючись ст.ст. 26, 27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звіт про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади за 2020 рік  взяти до відома (додається). 

        2. Зняти з контролю рішення сімдесят восьмої сесії селищної ради від 

20 грудня 2019 року № 5 «Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» як таке, що виконано.  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

Морозова О.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                   Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 

 
 

 



Додаток  

до рішення сьомої сесії VІІІ 

скликання Летичівської селищної 

ради від  23.02.2021 р. №2 

 

Звіт про виконання 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади  

за 2020 рік 
 

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 2020 

рік обсяг реалізованої промислової продукції склав 278703,7 тис. грн., що на 

5508,8 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період минулого року, або 

реалізація в цілому збільшилась на 2,0%. В розрізі промислових підприємств, 

темпи росту реалізованої промислової продукції мають 4 промислових 

підприємства. Найбільшу питому вагу в структурі промисловості займає 

виробництво з полімерних пластмас, а також будівельних матеріалів та  

комбікормів. Найбільшу питому вагу в структурі промисловості займає 

виробництво з полімерних пластмас, а також будівельних матеріалів та  

комбікормів.  

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. 

Для досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади,  

під час прийняття рішень сесією та виконавчим комітетом Летичівської 

селищної ради, забезпечується дотримання вимог Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності». 

Відповідно до Плану діяльності селищної ради з підготовки проектів 

регуляторних актів в 2020 році 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» 

- 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. Протягом  звітного року на організацію та 

проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як 

безробітні, з селищного бюджету використано 4,1 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 

містобудівною документацією населених пунктів на території Летичівської 

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

В звітному році здійснювалась робота з затвердження містобудівної 

документації по населених пунктах Летичівської ОТГ: с.Бохни, с.Гречинці, 

с.Снітівка, с.Грушківці, с.Буцни. 

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  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 2020 році такі 

кошти 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 

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. 

Подано також заявки на участь у проектах: 

5.  БО «БФ МХП - Громаді». 

6. «Військово – патріотичне виховання молоді Летичівщини».  

7.  Програма «Двигуни громади». 

8. «Громада спільних дій». 

9. Дев’ять  старостатів подали заявки для участі в V Всеукраїнському 

конкурсі «Неймовірні села України 2020». 

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. 

 онлайн – семінар «Як дізнатись потреби громади через локальний аналіз» 

 онлайн – семінар «Інститут громадянського суспільства». 

 Також для створення позитивного іміджу та інформування 

потенційних інвесторів про Летичівську селищну  територіальну громаду: 

1. Затверджено План реалізації Стратегії розвитку Летичівської селищної 

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/


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 січень-грудень  2020 року до загального фонду селищного бюджету 

надійшло 85802,5 тис. грн.,  виконання планових показників забезпечено на 

100,7 відсотків. В порівнянні з попереднім роком надходження загального 

фонду  збільшилися на 8968,4 тис. гривень. 

За звітний рік надійшло податку та збору на доходи фізичних осіб 

49789,0 тис.грн., планові показники виконано на 100,6%, порівняно з 

відповідним періодом попереднього року надходження збільшились на 

6388,3 тис.грн.  

Місцевих податків  протягом 2020 року надійшло 24397,8 тис.грн., або 

100,2 відсотка від планових показників. 

Єдиного податку   надійшло 13109,8 тис.грн., або  на  1372,8 тис.грн. 

більше попереднього року, темп росту -  101,6 відсотка. 

До спеціального фонду селищного бюджету в 2020 році надійшло 

3297,0 тис. гривень,  виконання забезпечено на 81,1% до затверджених 

планових показників. В порівнянні з попереднім  роком надходження 

спеціального фонду  селищного бюджету  зменшились на 889,5 тис. гривень. 

Власних надходжень бюджетних установ надійшло 2505,7 тис.грн., 

планові показники виконано на  82,1 % 

 Станом на 01.01.2021 року по місцевому бюджету рахується податковий 

борг (без врахування боргу по підприємствах – банкрутах)  в сумі 8424,2 

тис.грн.,  що на 6444 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2020 року. Різке 

зростання податкового боргу відбулось за рахунок податкового боргу по 

акцизному податку, який   рахується в сумі 6439,9 тис.грн. (ПП 

«Енерготрейд-ресурс»- 6431,1 тис.грн., донараховано по акту перевірки, 

справа знаходиться на апеляційному розгляді суду). 

Летичівською селищною радою у 2020 році виділено кошти 

селищного бюджету для фінансування галузевих програм: 

 Програма благоустрою  Летичівської селищної ради на 2020 рік – 3330,6 

тис.грн. 



 Програма забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 

захоронення відходів у населених пунктах Летичівської обєднаної 

територіальної громади на 2020 рік – 70,0 тис.грн. 

 Програма забезпечення містобудівною документацією населених 

пунктів на території Летичівської селищної ради на 2020 рік – 430,0 тис.грн. 

 Програма діяльності та розвитку Трудового архіву  Летичівської 

селищної ради Летичівського району Хмельницької області на 2019 - 2022 

роки – 393,6 тис.грн., 

 Програма "Турбота" Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки – 

525,2 тис.грн. 

 Програма надання соціальних послуг центром соціальних служб для сім'ї 

дітей та молоді  у Летичівській ОТГ на 2020-2024  роки – 62,4 тис.грн. 

 Програма  захисту  населення  і  територій від  надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру  на території Летичівської селищної 

ради на 2016-2020 роки – 834,2 тис.грн. 

 Програма покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу на 2020-2022 роки – 111,1 тис.грн. 

 Прграма розвитку первинної медико - санітарної допомоги Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки – 1262,1 тис.грн. 

 Програма фінансування заходів державного,обласного, місцевого  

значення  у Летичівській селищній раді на 2019-2020 роки – 111,9 тис.грн. 

 Програма розвитку місцевого самоврядування на території Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки – 22,7 

тис.грн. 

 Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на території Летичівської селищної ради Хмельницької області 

на 2016-2020  роки  - 32,4 тис.грн. 

 Цільова програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 

роки – 55,0 тис.грн. 

 Програма здійснення землеустрою на території Летичівської селищної 

ради на 2020 рік – 197,8 тис.грн. 

 Програма "Питна вода Летичева" – 863,1 тис.грн. 

 Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними 

методами на території Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки – 39,8 

тис.грн. 

 Програма "Поліцейський офіцер громади" Летичівської селищної ради 

на 2020-2022 роки – 102,6 тис.грн. 

 Програма організації та проведення громадських робіт на території  

Летичівської  об'єднаної територіальної громади на 2020  рік – 3,5 тис.грн. 

 Програма  підтримки  місцевих засобів масової інформації на 2017-2020 

роки – 56,0 тис.грн. 

 Програма розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки- 83,6 тис.грн. 



 Програма  ремонту та утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на  території Летичівської селищної ради  

на 2019- 2020 роки – 49,9 тис.грн. 

 Програма ресурсної підтримки місцевих виборів  на території 

Летичівської селищної ради у 2020 році – 89,6 тис.грн. 

 Програма підтримки громадської організації «Пожежні-добровольці 

Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки – 59,7 тис.грн. тощо. 

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.  

3.4. Реалізація політики у галузі земельних відносин 

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. 

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. 

Для всебічної підтримки розвитку тваринництва в приватному секторі, 

проводилася робота щодо створенням громадських пасовищ за рахунок 

земель  комунальної  власності. 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 311 громадянам вищезазначеної категорії 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. 

Здійснено повний комплекс заходів, необхідний для розпорядження 

земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної 

власності, які передано в комунальну власність  територіальної громади. 

Також проведено інвентаризацію не розпайованих земель. 

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 

На благоустрій населених пунктів Летичівської ОТГ за 2020 рік 

використано  3331 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. Дозвіл на зрізку  протягом  звітного  

періоду  надано  на 116 дерев. 

      Протягом  звітного періоду 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. 

 Проведено поточний ремонт доріг на суму 1087,5 тис.грн., в тому 

числі: по  вул.Печенюка в с. Грушківці на суму 39984,00 грн., вул.Голубничої 

в с. Грушківці  на суму 39985,20 грн,, вул. 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.  

Проведено капітальний ремонт доріг громади на суму 3506,7 тис.грн., 

в тому числі: 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  смт 

Летичева. Відновлено лінію електропередач для вуличного освітлення по 

вул. Олени Теліги,  вул. Горбатюка в  смт. Летичів. Виготовлено технічні 

умови для відновлення лінії електропередач для вуличного освітлення по 

вул. Вишневій, вул. Лесі Українки, вул. Гончарній, вул. Івана  Франка,   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. 

Проводилась робота з жителями громади щодо укладання договорів на 

вивезення сміття. Проводились профілактичні співбесіди з громадянами та 

приватними підприємцями щодо прибирання прилеглої території та 

дотримання правил благоустрою селища Летичів – складено 47 приписів та 

24 протоколи про адміністративні правопорушення  за ст..152 КупАП. 

Спільно з поліцейським офіцером  громади, здійснено 18 виїздів з  

метою попередження та заборони паління сухої трави, листя тощо в 

смтЛетичів. 

За звітний період розглянуто 42 заяви  з виходом на місце розгляду та 

прийнято 30 осіб 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 20.12.2019 р. №14 затверджено 

Програму покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують 

гемодіалізу, на 2020-2021 роки.  

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

Програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки. 

 З метою покращення надання медичної допомоги 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. 

 На проведення поточного ремонту фельдшерських пунктів 

спрямовано 12,8 тис.грн.  

  Проведено комплексний огляд інвалідів війни, учасників бойових дій та 

прирівняних до них осіб. 

Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради 11 січня 2020 року 

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. 

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.   

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. 

3.7. Розвиток освіти 

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. 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 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. 

Протягом 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%). Наявна база - гаражні 

приміщення для зберігання транспортних засобів та випуску на маршрутні 

лінії. Транспортні засоби закріплені за навчальними закладами. Керівниками 

шкіл виготовлені паспорти маршруту, графіки руху автобусів, сформовані 

списки дітей, що підвозяться та організований їх супровід. 

 У закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) громади здійснюється 

реалізація Міжнародних та Всеукраїнських проектів «Інтелект України», 

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

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

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

досягнення та перспективи розвитку». Всі заклади впроваджують 

інноваційну діяльність як «Школа сприянню здоров’я».  

 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 учасника конкурсу 

всеукраїнського рівня, де школярі громади показали глибокі, міцні знання з 

основ наук (ліцей №1- 9 призових місць , ліцей №2- 7 призових місць). 

 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. 

      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 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.   

 

 



3.9. Розвиток культури та туризму 

На даний час в громаді  функціонує: КУ «Летичівський будинок 

культури»,  6 сільських будинків культури, 14 сільських клубів, Летичівська 

публічна  бібліотека, Летичівська дитяча бібліотека, 15 сільських  бібліотек 

та Летичівська дитяча музична школа. Мережа чисельності працюючих у 

закладах культури складає  86 чоловік. 

В закладах культури діє 97 клубних формувань (гуртків), з них для 

дітей - 63, зокрема: оркестрових та інших інструментальних – 2, вокально-

хорових - 40, із них для дітей - 15, хореографічних - 7, із них для дітей - 7, 

театральних - 25, із них для дітей – 24, інших – 20, з них для дітей – 18. 

Загальна кількість учасників клубних формувань – 780 учасників.  

При бібліотеках діє 20 клубів за інтересами – для дорослих, юнацтва та 

дітей.    

Осучаснено матеріально-технічну базу закладів культури на суму 

60,0 тис.грн. Придбано: 

- Летичівській дитячій музичній школі – музичні інструменти, магнітну 

дошку, жалюзі (25,1 тис.грн.);  

- Летичівській бібліотеці для дітей - стільці, бойлер, сушарку для рук 

(4,0 тис.грн.); 

- Летичівській публічній бібліотеці – жалюзі (6,1 тис.грн.); 

- КУ «Летичівський будинок культури» - жалюзі, ковролін (7,6 

тис.грн.); 

- Гречинецькому сільському клубу – акустичну систему (3,2 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 поточні ремонти приміщень закладів культури на суму 186 

тис.грн.:  

- Летичівська дитяча музична школа – 49,7 тис.грн. (хоровий клас); 

- Летичівська публічна бібліотека – 44,8 тис.грн. (заміна відкосів та 

ремонт стелі); 

- КУ «Летичівський будинок культури» - 91,5 тис.грн. (ремонт 

методичного кабінету, заміна підлоги в глядацькому залі).  

Бібліотеками Летичівської селищної ради проведено 139 

соціокультурних заходи, виставлено 103 книжкових виставок та поличок. На 

літніх канікулах в Летичівській бібліотеці для дітей діяли щорічні літні 

читання «Закнижені канікули у бібліотеці». Цьогоріч вони вирізнялися своєю 

дистанційністю.  

    Вихованці Летичівської ДМШ регулярно підтверджують свою 

майстерність на олімпіадах та конкурсах Всеукраїнських та міжнародних 

рівнів. За 2020 рік 47 учнів школи взяли участь у 29 конкурсах, що 

проводились дистанційно. Наші юні таланти здобули перемоги у таких 

престижних конкурсах, як  Всеукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс 

«Золоті таланти України», Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 



«SOLOVIOV ART» м. Київ, Міжнародний фестиваль «AUSTRIA – WIEN 

MELODY», Міжнародний онлайн-фестиваль «Wonder Fest Georgia», м.Тбілісі 

та багатьох інших. Учениця класу сольного співу Ковальчук Мирослава 

(викладач Довгалюк О.І.) увійшла до IV-ї енциклопедії дитячих талантів 

України «Видатні діти України» в ТОП-25 найвидатніших дітей України, в 

ТОП-20 вокалістів України, а також стала фіналісткою національної премії 

України «KIDS AWARDS». На базі Летичівської ДМШ проведено фестиваль 

Різдвяних колядок «Сяйво Віфлеємської зірки», концерт зразкового оркестру 

народних інструментів (керівник Крупа О.Ф.) для колективу Летичівського 

ліцею №1.  

Колективи закладів культури взяли участь у фестивалях, конкурсах та 

інших заходах, а саме:  

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

добрий рік»;  

- народний вокальний ансамбль «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»;  

- ансамбль спортивного бального танцю «Діалог» (кер. Наталя 

Мальнова), в 2020 р. має перемоги з Всеукраїнського конкурсу-фестивалю 

хореографічного мистецтва «Diamond Dance Cup».  

-  у вересні-жовтні народний вокальний ансамбль «Кульбаба» взяв 

участь у Всеукраїнському дистанційному фестивалі-конкурсі «Щира пісня 

над Жердям летить»;  

- у жовтні-листопаді народний вокальний колектив «Кульбаба» взяв 

участь у Другому осінньому онлайн-фестивалі української народної пісні 

«Об'єднала любов нас до пісні». 

    Реально проводити всі культурно-масові заходи, які були заплановані 

на 2020 рік, не було можливості, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що 

сталася в Україні. Заходи, які організовували заклади культури клубного 

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

«Летичівський будинок культури» проходив онлайн конкурс народних 

звичаїв та обрядів «Стелися, барвінку», запущено відеопрезентації сільських 

закладів культури про рідне село «Ти не зникнеш із карти, наше рідне село!». 

Летичівською публічною бібліотекою започатковано рубрику онлайн 

презентацій «Нові назви Летичівських вулиць». На офіційних сайтах та на 

сторінках соціальних мереж висвітлюються всі проведені культурно-освітні 

заходи та публікації культурно-освітнього напрямку. 

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». 

 

3.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

  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 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.  

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», 

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 1554 

особам,  із них: одиноких – 355 осіб, осіб з особливими потребами – 230. 

Загалом по територіальному центру надано 121841 безоплатна послуга 

та  17504 платних послуг на загальну суму 196,8 тис. 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. 

Для забезпечення виконання завдань програми протягом 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 

природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж. 

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 звітному році взято участь у 4 перевірках системи оповіщення 

населення на випадок надзвичайних ситуацій. Місцева система оповіщення 

нараховує 15 систем гучного 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  понад 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 було 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. 

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

Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні разом із Центром 

розвитку інновацій. 

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/

