
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
06.05.2019 р.                                    Летичів                                                  № 50  

 

 

Про скликання шістдесят восьмої сесії VІІ 

скликання Летичівської селищної ради  

 

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

Україні»:  

1. Скликати шістдесят восьму сесію VІІ скликання Летичівської 

селищної ради з  06.05.2019 року.  

2. Провести пленарне засідання шістдесят восьмої селищної ради 22 

травня 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 затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкту 
будівництва по Летичівській селищній раді на 2019 рік 
3. Про внесення змін до складу комісії з питань залучення коштів пайової 

участі замовників у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної 

інфраструктури населених пунктів на території Летичівської селищної  ради 

затвердженого рішенням VII сесії Летичівської селищної ради від 21.04.2016  

№ 16  

4. Про взяття на баланс артезіанської свердловини  в с. Білецьке 

5. Про внесення змін до Програми соціально – економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік 

6. Про затвердження розпорядження селищного голови  «Про преміювання 

працівників виконавчого комітету, службовців Летичівської селищної ради 

за квітень 2019 року» 

7. Про затвердження розпоряджень селищного голови 

       8. Про надання згоди на співфінансування 

9. Про надання матеріальної допомоги 

11. Про внесення змін до «Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти», затвердженого рішенням 

55 сесії від 30.08.2018 року № 14 



12. Про затвердження звіту про виконання  фінансовому плану підприємства 

за I квартал 2019 року  КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської 

селищної ради 

13. Про внесення змін до Програми покращення надання медичної допомоги 

хворим, які потребують гемодіалізу на 2018-2019 роки 

14. Про припинення діяльності шляхом ліквідації Снітівського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» 

15. Про внесення змін до   Програми благоустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2019 рік 

16. Про затвердження проекту ставок єдиного податку в 2020 році на 

території Летичівської селищної ради 

17. Про встановлення  проекту ставок та пільг із сплати земельного податку в 

2020 році на території Летичівської селищної ради 

18. Про встановлення проекту ставок податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості 

в 2020 році на території Летичівської селищної ради 

19. Про затвердження проекту ставки транспортного податку в 2020 році на 

території Летичівської селищної ради 

20. Про встановлення  туристичного збору у 2020 році на території 

Летичівської селищної ради» 

21. Про внесення змін до структури та штатного розпису Летичівської 

селищної ради 

22. Про утворення відділу комунального майна Летичівської селищної ради  

23. Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік 

24. Про затвердження проекту регуляторного акта «Про Положення про 

земельні торги у формі аукціону на території  Летичівської селищної ради 

Хмельницької області» 

25. Про затвердження регуляторного акта «Про порядок передачі (надання) 

земельних ділянок у власність або в користування із земель комунальної 

власності Летичівської селищної ради» 

26. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам 

29. Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність 

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для створення громадського пасовища 

31. Про надання погодження щодо передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення у власність 

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки 



33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам 

34. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

35. Про відмову гр. Колеснику Р.П. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва 

36. Про розгляд клопотань АТ «Хмельницькобленерго»  

37. Про припинення користування та надання в оренду земельних ділянок 

громадянам 

38. Про внесення змін, доповнень та скасування рішень сесій 

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Буцні Летичівського району 

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Рудня Летичівського району 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Розсохувата Летичівського 

району 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Михунки Летичівського 

району 

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Чапля Летичівського району 

45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами Новокостянтинів 

Летичівського району 

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Копитинці Летичівського 

району 

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Лозни Летичівського району 

48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Майдан-Сахнівський Летичівського району 

49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Майдан - Голенищівський 

Летичівського району 

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Малаківщина Летичівського 

району 



51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами с. Сахни Летичівського району 

52. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Попівці Летичівського 

району 

53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Козачки Летичівського 

району 

54. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Ревуха Летичівського 

району 

55. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Майдан-Вербецький 

Летичівського району 

56. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Грушківці Летичівського 

району 

57. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Білецьке Летичівського 

району 

58. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Юрченки Летичівського 

району 

59. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Прилужне Летичівського 

району 

60. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Іванинці Летичівського 

району 

61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Подільське Летичівського 

району 

62. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с.Москалівка Летичівського 

району 

63. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Гречинці Летичівського 

району 

64. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Новомиколаївка 

Летичівського району 



65. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Суслівці Летичівського 

району 

66. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами смт Летичів 

67. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Бохни Летичівського 

району 

68. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Свічна Летичівського 

району 

69. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Кудинка Летичівського 

району 

70. Про встановлення та погодження зовнішніх меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості)  

71. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Снітівка Летичівського 

району 

72. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

(кадастровий номер 6823085400:05:041:0001) 

73. Про розгляд заяв гр. Варченко М.Л. 

74. Про відмову гр. Фасенко С.С. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

75. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

(кадастровий номер 6823085000:04:006:0008) 

76. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства (кадастровий номер 6823087000:07:011:0051) 

77. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства (кадастровий номер 6823055100:06:005:0006) 

78. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за межами смт Летичів 

79. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства 

80. Про розгляд заяв громадян 

81. Про розгляд заяв та клопотань 



82. Різне  

4. За поданням голів постійних комісій Летичівської селищної ради провести 

засідання в залі засідань Летичівської селищної ради   

 

Дата і час 

засідання 

Постійні комісії з питань:  

14.05.2019 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.) 

16.05.2019 р 

13.00 год. 

- містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова 

комісії Марчук Н.Б.) 

17.05.2019 р 

10.00 год. 

- дотримання прав людини, законності, профілактики, 

злочинності, запобігання корупції, депутатської                    

діяльності, етики та регламенту (голова комісії                    

Варченко Д.М.) 

20.05.2019 р 

13.00 год.  

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

спорту (голова комісії Варченко М.Л.) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                   І. Тисячний    


