
 

 

 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
04.12.2017 р                                      Летичів                                             № 127 

 

 

Про скликання сорок третьої 

(позачергової) сесії VІІ скликання 

Летичівської селищної ради  

 

 

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

Україні»:  

 

         1. Скликати сорок третю (позачергову) сесію VІІ скликання 

Летичівської селищної ради 05.12.2017 року. 

          2. Провести пленарне засідання сорок третьої (позачергової) сесії 

селищної ради  06.12.2017 року о 8.30 год. в смт Летичів, в 402 каб. 

Летичівської  РДА . 

          3. Виконавчому апарату селищної ради довести до відома депутатів 

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

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

розвитку Летичівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

 

2. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Летичівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

 

3. Про утворення Управління житлово–комунального господарства,  

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку Летичівської 

селищної ради 

 

4. Про реорганізацію відділу житлово-комунального господарства, 

інфраструктури, охорони навколишнього середовища Летичівської селищної 

ради шляхом приєднання до Управління житлово-комунального 

господарства, будівництва та архітектури Летичівської селищної ради 

 

5. Про реорганізацію сектору будівництва та архітектури Летичівської 

селищної ради шляхом приєднання до Управління житлово-комунального 

господарства, будівництва та архітектури Летичівської селищної ради  

 

6. Про утворення  відділу муніципальної поліції у складі Управління житлово 



– комунального господарства, енергозбереження, благоустрою та 

громадського порядку Летичівської селищної ради 

 

7. Про внесення змін до структури та штатного розпису Летичівської 

селищної ради  

 

8. Про внесення змін до Програми «Турбота» 

 

9. Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік 

 

      4. Рекомендувати провести засідання комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

Самолюк М.М.) в залі засідань Летичівської селищної ради о 9.00 год. 

05.12.2017 р. 

 

     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   


