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Про звернення до Летичівської
районної ради

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою виконання умов Програми «U-LEAD, з Європою» в
частині підготовки приміщення для розміщення Центру надання
адміністративних послуг громади, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звернутись з клопотанням до Летичівської районної ради про
безоплатну передачу у комунальну власність Летичівській селищній раді
частини адміністративного приміщення Летичівської районної ради.
2. Схвалити текст звернення до Летичівської районної ради щодо
передачі в комунальну власність селищної ради частини адміністративного
приміщення Летичівської районної ради (додається).
3. Доручити селищному голові підписати текст звернення.
4. Виконання даного рішення покласти на секретаря Летичівської
селищної ради Попову О.В. та надіслати текст звернення до Летичівської
районної ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань житлово – комунального господарства, комунальної
власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери
послуг (Остаховська Л.В.)
Селищний голова

І.Тисячний
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Звернення
депутатів Летичівської селищної ради
до Летичівської районної ради
про передачу в комунальну власність частини приміщення
Депутати Летичівської селищної ради просять передати в комунальну
власність селищної ради частину адміністративного приміщення
комунальної власності Летичівської районної ради, що знаходиться за
адресою вул.Героїв Крут, 2/1, для облаштування на цій території Центру
надання адміністративних послуг Летичівської селищної ради, а саме –
кімнати, які позначенні на кресленні поверхового плану приміщення
Летичівської районної ради під порядковими номерами: 62 (15,1 кв.м), 61
(16,7 кв.м), 60 (14,0 кв.м), 59 (15,4 кв.м), туалетна кімната 47-50 (8,7 кв.м.),
облаштовану в фойє зону очікування з прозорими звукоізольованими стінами
площею 16 кв.м. Загальна площа цієї території 85,9 кв.м.
Нагальна потреба передачі в комунальну власність частини
приміщення для вище названої цілі пов’язана з тим, що Летичівська селищна
рада взяла участь в грантовій Програмі «U-LEAD, з Європою» в частині
створення Центру надання адміністративних послуг та перемогла
в
конкурсному відборі. Територію, де знаходиться в даний час відділ з
організації
надання
адміністративних
послуг
Летичівської
райдержадміністрації, було визначено комісією від Програми «U-LEAD, з
Європою» як найбільш відповідну стандартам. За обов’язковими умовами
даної Програми територіальна громада повинна забезпечити капітальний
ремонт приміщення і підготувати його для облаштування під ЦНАП (цю
частину робіт виконуватиме та оплачуватиме Програма). При цьому, умовою
також є те, що приміщення має бути або комунальною власністю селищної
ради, або надано громаді в довгострокову оренду (не менше ніж на 10 років).
Згідно чинного бюджетного законодавства України, Летичівська селищна
рада не може здійснювати видатки на капітальні вкладення в приміщення, які
не являються її комунальною власністю, тобто не може виконати умови
Програми з проведення капітального ремонту цих кімнат для залучення
грантових коштів для розвитку громади. Тому, оптимальним виходом з
ситуації є передача описаної вище частини приміщення в комунальну
власність селищної ради.
Програма «U-LEAD, з Європою» бере на себе зобов’язання щодо
облаштування робочих місць працівників ЦНАПу, забезпечення

коп’ютерною технікою, надання спеціалізованого програмного забезпечення,
навчання працівників, консультативних та юридичні послуг, створення
доступності для громадян з особливими потребами. Орієнтовна сума
грантових коштів Програми в потреби громади не менше 700 тис.грн.
Звертаємось до Вас з проханням вирішити питання передачі
комунального майна позитивно, оскільки новостворений ЦНАП буде
надавати адміністративні послуги як жителям нашої громади, так і всього
району, а також буде забезпечено збереження та створення нових робочих
місць. При цьому, завдяки реалізації проекту грантової Програми «U-LEAD,
з Європою» буде розширено перелік адміністративних послуг, спрощено
процедури їх надання, а також створено більш комфортні умови для
громадян та працівників.

Звернення прийнято на п’ятдесят першій (позачерговій) сесії селищної
ради VII скликання 14 червня 2018 року.
За дорученням депутатів селищної ради

Летичівський селищний голова

І.Тисячний

