
 

 

 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
15.09.2017 р                                      Летичів                                             № 94 

 

Про скликання тридцять сьомої сесії 

VІІ скликання Летичівської селищної 

ради  

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»:  

 

         1. Скликати тридцять сьому сесію VІІ скликання Летичівської селищної 

ради з 15.09.2017 року. 

          2. Провести пленарне засідання тридцять сьомої сесії селищної ради               

28 вересня 2017 року о 10.00 год. в смт Летичів, в залі засідань засідань 

Летичівської районної ради. 

          3. Виконавчому апарату селищної ради довести до відома депутатів 

орієнтовний перелік питань, що плануються для розгляду ради, а саме:  

1. Про розгляд депутатських запитів 

2. Про перейменування провулка в с. Буцні Летичівського району 

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 

рік 

4. Про зміни до Програми розвитку комунального госпрозрахункового 

підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки 

5. Про  внесення змін до Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради затвердженого рішенням 

селищної ради від 31.08.2017р. №21 

6. Про внесення змін до Статутів та Положень підприємств, установ, 

закладів, організацій, що належать до комунальної власності Летичівської 

селищної ради 

7.  Про затвердження Положення про сектор будівництва та архітектури   

Летичівської селищної ради  

8. Про надання матеріальної допомоги 

9. Про надання дозволу на реорганізацію фельдшерських пунктів с. Лісо-

Березівка, Чапля, Марківці та Буцни в пункт тимчасового базування 

10. Про взяття на баланс Летичівської селищної ради криниць громадського 

користування. 



 

11. Звіт психолога Летичівського селищного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді  

12. Про взяття на баланс огорожі в смт. Летичів 

13. Про взяття на баланс тротуару 

14. Про затвердження розпоряджень селищного голови 

15. Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік 

16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання її у власність громадянам 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянам 

19. Про надання земельної ділянки в оренду Дрейку М.Р. 

20. Про встановлення та погодження зовнішніх меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості)  

21. Різне 

  

4. Рекомендувати головам постійних комісій провести засідання в залі 

засідань Летичівської селищної ради 

 

Дата і час 

засідання 

Постійні комісії з питань:  

26.09.2017 р 

10.00 год. 

 

- містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова 

комісії Марчук Н.Б.)  

26.09.2017 р 

14.00 год. 

 

- охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту (голова комісії Варченко М.Л.) та комісія з   

дотримання прав людини, законності, профілактики, 

злочинності, запобігання корупції, депутатської                    

діяльності, етики та регламенту (секретар комісії                    

Кліпановська Н.М.) 

27.09.2017 р 

9.00 год.  

- житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг (голова комісії Остаховська Л.В.) та постійна комісія з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (голова комісії Самолюк М.М.) 

 

     5. На пленарне засідання селищної ради запросити керівників структурних 

підрозділів селищної ради, старост сіл громади. 

 

     6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

селищної ради Попову О.В.  

Селищний голова                                       І. Тисячний 


