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 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять дев’ятої сесіі 

 
31.05.2017 р.                                       Летичів                                                № 23 
 

 

Про внесення змін та доповнень до 

рішення сесії Летичівської селищної 

ради   

 

 

Керуючись  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи обставини, які виникли в ході роботи комісії з вирішення 

питання приймання від вуличних комітетів Летичівської громади вуличних 

газопроводів з метою передачі їх у комунальну власність Летичівської 

територіальної громади та постановку їх на баланс Летичівської селищної 

ради, яка створена згідно рішення сесії Летичівської селищної ради від 

27.04.2017 р. №4,  селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до п.1 рішення сесії Летичівської селищної ради від 

27.04.2017 р. №4 щодо створення та затвердження складу тимчасової комісії 

з вирішення питання приймання від вуличних комітетів Летичівської 

територіальної громади вуличних газопроводів з метою передачі їх у 

комунальну власність Летичівської територіальної громади та постановку їх 

на баланс Летичівської селищної ради. 

Пункт 1 даного рішення викласти в наступній редакції: «Створити та 

затвердити склад тимчасової комісії з вирішення питання приймання від 

вуличних комітетів Летичівської територіальної громади вуличних 

газопроводів з метою передачі їх у комунальну власність Летичівської 

територіальної громади та постановку їх на баланс Летичівської селищної 

ради:  

- голова комісії: 

члени комісії: 

- Розвора Олександр Костянтинович; 

- Харламов Анатолій В’ячеславович; 



- Величко Олександр Павлович; 

- Користіна Галина Олексіївна; 

- Христик Лариса Володимирівна; 

- Ваврик Наталія Миколаївна; 

- Стадник Віктор Миколайович; 

- Мельник Анатолій Петрович; 

- Гармаш Анатолій Григорович; 

- Полуденна Наталія Володимирівна; 

- Боцюн Лілія Василівна 

- Одрєховський Броніслав Степанович. 

 

2. Доповнити рішення сесії Летичівської селищної ради від 27.04.2017 р. №4 

щодо створення та затвердження складу тимчасової комісії з вирішення 

питання приймання від вуличних комітетів Летичівської громади вуличних 

газопроводів з метою передачі їх у комунальну власність Летичівської 

територіальної громади та постановку їх на баланс Летичівської селищної 

ради пунктом 5, який викласти у наступній редакції: «На період діяльності 

тимчасової комісії, але не довше ніж до 31.08.2017 р., з метою зберігання та 

опрацювання документів, отриманих тимчасовою комісією від вуличних 

комітетів, використовувати одне з офісних приміщень, розміщених на 2 

поверсі Летичівської музичної школи, яке станом на сьогоднішній день не 

використовується. 

         Керівництво відділу культури Летичівської селищної ради забезпечити 

доступ членів тимчасової комісії до вказаного приміщення протягом 

зазначеного вище періоду. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти н постійну комісію 

селищної ради з питань дотримання прав людини, законності, профілактики 

злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії Кліпановська Н.М.) 

  

 

  

 

 

Селищний голова                                                                              І. Тисячний  
 

 
 


