
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
09.04.2019 р.                                    Летичів                                                  № 44  

 

 

Про скликання шістдесят сьомої сесії VІІ 

скликання Летичівської селищної ради  

 

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

Україні»:  

1. Скликати шістдесят сьому сесію VІІ скликання Летичівської 

селищної ради з  16.04.2019 року.  

2. Провести пленарне засідання шістдесят сьомої селищної ради 23 

квітня 2019 року о 9.00 год. в смт Летичів, в залі засідань Летичівської РДА.  

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 виконання Стратегії розвитку Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2022 роки за 2018 рік 

3. Про розгляд звіту про діяльність балансової комісії Летичівської селищної 

ради 

4. Про затвердження розпорядження селищного голови 

5. Про внесення змін до Програми бюджетування за участі громадськості 

(Бюджет участі) Летичівської селищної ради на 2018-2020 роки та 

Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) 

Летичівської селищної ради 

6. Про внесення змін до фінансового плану КНП «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Летичівської селищної ради на 2019 

рік 

7. Про внесення змін до Програми покращення надання медичної допомоги 

хворим, які потребують гемодіалізу на 2018-2019 роки 

8. Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 

9. Про внесення змін до Програми здійснення землеустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2018-2019 роки 

10. Про внесення змін до  Цільової соціальної Програми “Молодь 

Летичівщини” на 2018-2022 роки 

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

розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік 



12. Про  Програму ремонту  та  утримання автомобільних  доріг загального  

користування місцевого  значення  на  території  Летичівської селищної  ради 

на 2019 – 2020роки 

13. Про внесення змін до структури та штатного розпису Летичівської 

селищної ради  

14. Про надання часткової компенсації витрат на придбання для власного 

користування доїльних апаратів вітчизняного виробництва 

15. Про надання матеріальної допомоги 

16. Про утворення консультативно-дорадчого органу при Летичівській 

селищній раді у сфері молодіжної політики  

17. Про затвердження Плану реалізації Стратегії  розвитку Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки 

18. Про утворення відділу комунального майна Летичівської селищної ради  

19. Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль Летичівської 

селищної ради та Головного управління Державної фіскальної служби у 

Хмельницькій області щодо організації сервісного обслуговування платників 

податків, створення комфортних умов платникам податків та належного їх 

обслуговування на 2019 рік 

20. Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради на передачу в оренду КГП«Злагода» 

громадського туалету 

21. Про затвердження Положення про призначення та виплату стипендій 

соціально - незахищеній талановитій та обдарованій учнівській молоді 

Летичівської громади 

22. Про внесення змін до   програми благоустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2019 рік 

23. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Летичівської 

селищної ради за 1 квартал за 2019 року 

24. Про затвердження розпоряджень селищного голови 

25. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

26. Про надання гр. Кирисю В.А. дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки  

27. Про надання дозволу на розробку проектуземлеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів 

Сусловецької сільської ради 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

надання її в оренду ТОВ «Грін Коттон Груп Істейт Летичів» 

29. Про затвердження проекту регуляторного акта «Про Положення про 

земельні торги у формі аукціону на території  Летичівської селищної ради 

Хмельницької області» 
30. Про надання погодження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення у власність  

31. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 30.10.2009 

року 

32. Про внесення змін та доповнень до рішень сесій 



33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

громадянам  

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів Майдан-

Вербецької сільської ради 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів 

Голенищівської сільської ради 

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані на території Ялинівської сільської ради 

38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів 

Гречинецької сільської ради 

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів 

Руднянської сільської ради 

41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами населених пунктів Сахнівської сільської ради 
42. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації масивів земель 

43. Про надання погоджень на розробку документації із землеустрою для 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з подальшою передачею у власність та оренду 

44. Про резервування земельних ділянок для ведення ОСГ в Летичівській 

ОТГ для наступного відведення учасникам бойових дій, членам сімей 

загиблих учасників бойових дій, воїнам-інтернаціоналістам та громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії 

45. Про резервування земельної  ділянки для товарного 

сільськогосподарського виробництва в Летичівській ОТГ з наступною 

передачею її в оренду на земельних торгах  

46. Про сформування земельної ділянки за адресою смт Летичів вул. Героїв 

Крут, 4А  

47. Різне 

 

4. Рекомендувати головам постійних комісій провести засідання в залі 

засідань Летичівської селищної ради   

 

 

Дата і час 

засідання 

Постійні комісії з питань:  

16.04.2019 р 

10.00 год. 

- дотримання прав людини, законності, профілактики, 

злочинності, запобігання корупції, депутатської                    

діяльності, етики та регламенту (голова комісії                    

Варченко Д.М.) 



17.04.2019 р 

13.00 год.  

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

спорту (голова комісії Варченко М.Л.) 

18.04.2019 р 

13.00 год. 

- містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова 

комісії Марчук Н.Б.) 

19.04.2019 р 

10.00 год. 

- житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг (голова комісії Остаховська Л.В.) та планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.) 

 

5. На пленарне засідання селищної ради запросити голову районної ради 

Хавхун А.О., керівників структурних підрозділів та комунальних 

підприємств селищної ради, старост сіл громади. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

селищної ради Попову О.В. 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                   О. Попова   


