
 

 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
12.08.2019 р.                                     Летичів                                                  № 76 

 

 

Про скликання сімдесят четвертої сесії VІІ 

скликання Летичівської селищної ради  

 

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

Україні»:  

1. Скликати сімдесят четверту сесію VІІ скликання Летичівської 

селищної ради з  13.08.2019 року.  

2. Провести пленарне засідання сімдесят четвертої сесії селищної ради                        

23 серпня 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 Програми підтримки громадської організації 

«Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник» на 2019-2021 роки. 

3.  Про затвердження Бюджетного регламенту Летичівської селищної ради. 

4. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 

року 

5. Про встановлення розміру надбавки на вересень 2019 року  

 6. Про проект внесення змін до рішення 11 сесії від 12.07.2016 р. №13 «Про 

встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної 

власності Летичівської селищної ради» 

 7. Про затвердження розпоряджень селищного голови. 

8. Про внесення змін до Комплексної Програми cоціального захисту 

пільгових категорій громадян Летичівської селищної ради на 2018-2020 роки 

9. Про затвердження розпорядження селищного голови від 25.06.2019 р. №67 

«Про забезпечення мобілізації Управління Служби безпеки України у 

Хмельницькій області за рахунок місцевих засобів» 



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

розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік 

11. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки, трудової і 

медичної реабілітації та інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС 

на 2019-2021 роки  

12. Про надання матеріальної допомоги. 

13.  Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КНП «Летичівський 

центр ПМСД» Летичівської селищної ради. 

14. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території 

Летичівської селищної ради. 

15.  Про затвердження звіту про виконання  фінансовому плану підприємства 

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

селищної ради. 

16.  Про затвердження норм витрат на копіювання або друк документів, що 

надаються за запитами на інформацію  

17.  Про затвердження Положення про порядок запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у Летичівській селищній раді та її виконавчих органах. 

18. Про преміювання селищного голови Летичівської селищної ради. 

19.  Про призначення виконуючого обов’язки директора Летичівського ліцею 

№1 Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області. 

20. Про затвердження розпорядження селищного голови «Про преміювання 

працівників виконавчого комітету, службовців Летичівської селищної ради за 

липень 2019 року» 

21.  Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради на списання майна 

22.Про готовність освітніх закладів громади до роботи в новому 2019-2020 

н.р. 

23.  Про взяття на баланс мереж вуличного освітлення 

24. Про взяття на баланс Летичівської селищної ради частини вулиці Бугської 

в смт Летичів 

25.  Про внесення змін до   програми благоустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2019 рік. 

26.  Про організацію пільгових перевезень. 

27.  Про внесення змін до  Положення про порядок оплати та надання пільг 

по оплаті за навчання в «Летичівській дитячій музичній школі» Летичівської 

селищної ради 

28.Про резервування земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства в Летичівській ОТГ з метою наступного відведення учасникам 

бойових дій та членам сімей загиблих учасників бойових дій 

29.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки 



30.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для створення громадського пасовища 

             31.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Суслівці, с. Попівці, с. 

Копитенці та с. Антонівка  Летичівського району 

32.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами смт Летичів 

33.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Свічна Летичівського 

району 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які розташовані за 

межами с. Рожни 

35.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Новокостянтинів 

36.Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Кудинка 

37.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Білецьке та с. Майдан - 

Вербецький Летичівського району 

38.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами сіл Снітівка, Російська Буда, 

Малаківщина Летичівського району 

39.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Грушківці, Бохни 

Летичівського району 

40.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Вербка, с. Ялинівка, с. 

Новомиколаївка, с.Розсохувата, с. Москалівка  Летичівського району 

41.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Гречинці, с. Іванинці та с. 

Михунки Летичівського району 

42.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Юрченки та с. Чапля 

Летичівського району 

43.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які розташовані за межами с. Козачки та с. Варенка 

Летичівського району 

44.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

Голенищівський Летичівського району 

45.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

46.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ДП «Летичівське лісове господарство» 



47.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо організації 

території земельних часток (паїв) 

48.Про передачу земельних ділянок громадянам у приватну власність 

49.Про надання погоджень на розробку документації із землеустрою для 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з подальшою передачею у власність 

50.Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації масивів земель 

51.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

52.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) із земель колективної власності 

53.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) ТОВ «Агрофірма-Обрій» 

54.Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки 

55.Про надання погодження щодо передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення у власність 

56.Про затвердження проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) 

57.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок зі земель запасу (16.00) сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для створення громадських пасовищ 

58.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  та передачу її у постійне користування КГП «Злагода» 

59.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам 

60.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

61.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам 

62.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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



передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

63.Про припинення Летичівському районному відділу УМВС України в 

Хмельницькій області права постійного користування земельною ділянкою 

та вилучення її з постійного користування 

64.Про поновлення дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823055100:00:027:0066) гр. Підкамінській Л.Е. 

65.Про поновлення дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823055100:00:053:0019) гр. Митроновій Т.І. 

66.Про поновлення дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823087000:08:015:0030) гр. Кавецькому В.А. 

67.Про передачу земельних ділянок (не витребувані частки (паї) в оренду 

ТОВ «Агрофірма-Обрій» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

Доповідає: Самойлова О. Г. 

68.Про передачу ВАТ «Летичівський агрегатний завод» в оренду земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0069) 

69.Про передачу ВАТ «Летичівський агрегатний завод» в оренду земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0071) 

70.Про передачу ВАТ «Летичівський агрегатний завод» в оренду земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0067) 

71.Про передачу гр. Арсенюк А.Г. в оренду земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823055100:00:024:0074) 

72.Про передачу Головному управлінню Національної поліції  в 

Хмельницькій області в постійне користування земельної ділянки 

73.Про припинення користування земельними ділянками 

74.Про припинення за взаємною згодою дії договору оренди земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Гречинці Летичівського району Хмельницької області 

75.Про припинення за взаємною згодою дії договору оренди земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Кудинка Летичівського району Хмельницької області 

76.Про припинення за взаємною згодою дії договору оренди земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Майдан – Вербецький  району Хмельницької області 

77.Про припинення дії договору оренди земельної ділянки (не витребуваної 

земельної частки (паю)) з СТОВ «Промінь» 

78.Про припинення дії договору оренди земельної ділянки (не витребуваної 

земельної частки (паю)) з ТОВ «Лоретта Агро» 



79.Про розгляд заяв та клопотань 

80.Про внесення змін до рішень 

81. Про внесення змін до селищного бюджету  Летичівської селищної радина 

2019 рік 

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:  

15.08.2019 р 

10.00 год. 

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

спорту (голова комісії Варченко М.Л.) 

16.08.2019 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.) 

19.08.2019 р 

10.00 год. 

- містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова 

комісії Грищук О.О.) 

20.08.2019р. 

10.00 год. 

- дотримання прав людини, законності, профілактики, 

злочинності, запобігання корупції, депутатської                    

діяльності, етики та регламенту (голова комісії                    

Варченко Д.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 керуючого 

справами виконавчого комітету Савранську А.В.  

 

 

 

 

Селищний голова                                   І. Тисячний    
 


