
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 

Шостої сесії  VІІІ скликання 

28.01.2021 р.                                                                                                              смт. Летичів 

10 год. 08 хв.                                                               Зал засідань Летичівської селищної ради 

 

     Головуючий на сесії селищний голова Тисячний Ігор Іванович. 

     З 26 обраних депутатів на  пленарному засіданні шостої сесії VІІІ скликання 

Летичівської селищної ради присутні 20 депутатів  (Список додається). 

 

 

           Пленарне засідання сесії ради є повноважним.  

           Головуючий оголосив пленарне засідання відкритим. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

            На сесії присутні: заступники селищного голови, керівники структурних 

підрозділів виконавчого апарату Летичівської селищної ради, старости старостинських 

округів, Кремінський Л.Л. директор КП «Летичівський спецлісгосп», Заболотна Л.О. - 

головний бухгалтер КП «Летичівський спецлісгосп», Зьомко В.В. - головний лікар 

комунальне некомерційне підприємство «Летичівська центральна районна лікарня» , 

Возна Л.В. - головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства 

«Летичівський центр первинної медико-санітаної допомоги», Панасюк Т.І.- директор 

Летичівський територіальний центр соціального обслуговування. 

Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно затверджується 

на пленарному засіданні.  

На розгляд сесії внесено  52 питання оприлюднених на офіційному сайті 

Летичівської селищної ради відповідно до вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» й розглянуто на засіданнях постійних комісій Летичівської 

селищної ради. 

№п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Величко Олександр Павлович 

2 Войченко Любов Петрівна 

3 Гаврищук Олег Леонідович 

4 Грищук Олексій Олексійович 

5 Дядюк Микола Тодосович 

6 Загамула Віктор Омелянович 

7 Лук’янченко Михайло Григорович  

8 Маринюк Михайло Вікторович 

9 Марущак Світлана Миколаївна  

10 Морозова Оксана Михайлівна 

11 Полуденний Дмитро Миколайович 

12 Попова Олена Василівна 

13 Провозьон Василь Миколайович  

14 Сінерук Віктор Степанович 

15 Скрипник Михайло Вікторович  

16 Смаглюк Людмила Дмитрівна 

17 Смутко Володимир Олександрович 

18 Стадник Віктор Миколайович 

19 Тимчик Сергій Миколайович 

20 Хавхун Альона Олексіївна 
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            Пропонується такий порядок денний:  

1.Про депутатські запити 

Доповідає: Провозьон В.М. 

2. Про затвердження плану роботи Летичівської селищної ради на І півріччя 2021 року 

Доповідає: Провозьон В.М. 

3. Звіт про виконання  Програми підтримки громадської організації «Пожежні-

добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки 

Доповідає: Бровченко С.С. 

4. Про  затвердження Статуту КП «Летичівський спецлісгосп»  

Доповідає: Заболотна Л.О. 

5. Про  затвердження  передавального акта  Комунального підприємства 

Летичівської районної ради «Летичівський спецлісгосп»  

Доповідає: Заболотна Л.О. 

6. Про перейменування КНП «Летичівська ЦРЛ»  на КНП «Летичівська багатопрофільна 

лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району Хмельницької  області 

Доповідає: Зьомко В.В. 

7. Про внесення змін до Статуту КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» 

Летичівської селищної ради 

Доповідає: Зьомко В.В. 

8. Звіт про виконання Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу на 2020 -2021 роки за 2020 рік 

Доповідає: Возна Л.В. 

9. Звіт про виконання Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки за 2020 рік 

Доповідає: Возна Л.В. 

10. Про затвердження  Програми по медичній допомозі, яка надається пунктами 

тестування, що створені для реагування на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) на 2021 рік. 

Доповідає: Возна Л.В. 

11. Звіт про виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на                    2016-2020 роки  

Доповідає: Бондарчук Р.С. 

12. Звіт про виконання Програми забезпечення екологічного безпечного збирання, 

перевезення, захоронення відходів у населених пунктах Летичівської селищної ради на 

2020 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В. 

13. Звіт про виконання Програми  регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки 

Доповідає: Ніцевич А.В. 

14. Звіт про виконання Програми організації та проведення громадських робіт на території 

Летичівської селищної ради на 2020 рік  

Доповідає: Ніцевич А.В. 

15. Про створення відділу «Центр надання  адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Летичівської селищної ради  

Доповідає: Ніцевич А.В. 

16. Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 26.08.2020р. №6 «Про 

затвердження передавальних актів»  

Доповідає: Ніцевич А.В. 

17. Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян на приміських, міських та міжміських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом на території Летичівської 

територіальної громади  

Доповідає: Ніцевич А.В. 

18. Звіт про виконання Програми «Питна вода» на 2011-2020 роки  



Доповідає: Пузарецький В.І. 

19. Звіт про виконання Програми ремонту  та  утримання автомобільних  доріг загального 

користування місцевого  значення  на території  Летичівської селищної  ради на 2019 – 

2020 роки 

Доповідає: Пузарецький В.І. 

20. Про  затвердження  передавального  акта нерухомого  майна  спільної  власності 

територіальних  громад  Летичівського  району 

Доповідає: Пузарецький В.І. 

21. Про  затвердження  передавального  акта рухомого  майна 

Доповідає: Пузарецький В.І. 

22. Звіт про виконання Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2016-

2020 роки 

Доповідає: Міхурінська А.М. 

23. Звіт про виконання  Програми запобігання поширенню на території Летичівської 

селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2020 році 

Доповідає: Міхурінська А.М. 

24. Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 10.12.2020 р. №7 «Про  

затвердження структури виконавчих органів ради,  загальної чисельності апарату ради та 

їх виконавчих органів». 

Доповідає: Майська О.В. 

25. Про звіт директора комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» про фінансово-господарську діяльність 

підприємства за період 2019-2020 роки 

Доповідає: Дядюк М.Т. 

26. Про переукладення контракту з директором комунального госпрозрахункового 

підприємства «Злагода»  

Доповідає: Коберник О.В. 

27. Про звіт директора Летичівського територіального центру соціального 

обслуговування(надання соціальних послуг) про фінансово-господарську діяльність 

підприємства за період 2018-2020 роки 

Доповідає: Панасюк Т.І. 

28. Про переукладення контракту з директором Летичівського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  

Доповідає: Коберник О.В. 

29. Про  відміну  рішення 87 сесії Летичівської селищної ради  №81 від 26.05.2020р. «Про 

припинення юридичної особи» 

Доповідає: Човча В.С.  

30. Про затвердження Програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого 

значення у Летичівській селищній раді на  2021-2022 роки 

Доповідає: Ваврик Н.М. 

31. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Провозьон В.М.. 

32.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

надання її в оренду АТ «Хмельницькобленерго» 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

частки (паю)) з СТОВ «Промінь» 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

(кадастровий номер 6823055100:00:024:0070) 

Доповідає: Березовська Л.В. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам 



Доповідає: Березовська Л.В. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

Доповідає: Березовська Л.В. 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності, яка розташована за межами с. Новокостянтинів 

Доповідає: Березовська Л.В. 

39. Про передачу земельної ділянки у приватну власність 

Доповідає: Березовська Л.В. 

40. Про надання згоди на укладення договору про встановлення земельного сервітуту 

Доповідає: Березовська Л.В. 

41. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянам 

Доповідає: Березовська Л.В. 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 

населеного пункту с. Суслівці Летичівської селищної ради 

Доповідає: Березовська Л.В. 

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області 

Доповідає: Березовська Л.В. 

45. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу (об’єднання) земельних ділянок, кадастровий номер 6823084200:06:011:0001 

Доповідає: Березовська Л.В. 

46. Про внесення змін до рішень Летичівської селищної ради 

Доповідає: Березовська Л.В. 

47. Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та скасування пунктів рішень сесій 

Доповідає: Березовська Л.В. 

48. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

Доповідає: Березовська Л.В. 

49. Про розгляд заяв та клопотань 

Доповідає: Березовська Л.В. 

50. Про надання в оренду ТОВ «Зоряний світанок» земельної ділянки за межами с. 

Гречинці 

Доповідає: Березовська Л.В. 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності 

Доповідає: Березовська Л.В. 

52. Різне 

         

Головуючий повідомив, що проект порядку денного надано депутатам та  запропонував 

прийняти за основу порядок денний. 

Голосування - ( Процедурне ) - Поточний порядок денний прийняти за основу 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Головуючий запитав  щодо зауважень , пропозицій  до порядку денного. 



Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна, яка запропонувала внести зміни до 

поточного порядку денного, а саме: вилучити з порядку денного проект рішення №50 Про 

надання в оренду ТОВ «Зоряний світанок» земельної ділянки за межами с. Гречинці 

Голосування - ( Процедурне ) - Внести зміни до поточного порядку денного, а саме: 

вилучити з порядку денного проект рішення №50 Про надання в оренду ТОВ «Зоряний 

світанок» земельної ділянки за межами с. Гречинці 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Надано слово депутату: Скрипник Михайло Вікторович, який запропонував внести зміни 

до поточного порядку денного, а саме: внести до порядку денного проект рішення «Про 

резервування земельної ділянки на території Летичівської селищної ради» 

Голосування - ( Процедурне ) - Внести зміни до поточного порядку денного, а саме: 

внести до порядку денного проект рішення «Про резервування земельної ділянки на 

території Летичівської селищної ради» 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Надано слово: Секретар селищної ради Провозьон В.М.,  який запропонував внести зміни 

до поточного порядку денного, а саме: внести до порядку денного проект рішення «Про 

внесення змін до програми благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2021 

рік». 

Голосування - ( Процедурне ) - Внести зміни до поточного порядку денного, а саме: 

внести до порядку денного проект рішення «Про внесення змін до програми благоустрою 

на території Летичівської селищної ради на 2021 рік» 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Пропозиція Головуючого:  затвердити порядок денний в цілому з урахуванням пропозиції. 

Голосування - ( Процедурне ) - Поточний порядок денний прийняти в цілому 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Надійшла пропозиція від депутатів Голосування за рішення, які не потребують поправок 

проводити «За основу і в цілому». 

Голосування - ( Процедурне ) - Голосування за рішення, які не потребують поправок 

проводити «За основу і в цілому» 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Секретар селищної ради Провозьон В.М. озвучив заяву депутатів Летичівської селищної 

ради від Політичної партії «За конкретні справи» про створення в Летичівській селищній 

раді депутатської фракції  Політичної партії «За конкретні справи»  у складі: депутат 

Хавхун Альона Олексіївна – голова депутатської  фракції ,  депутат  Ковалець Лілія 

Олександрівна, депутат Смутко Володимир Олександрович, депутат Гаврищук Олег 

Леонідович, депутат Загамула Віктор Омелянович. 

 

Розпочато розгляд питання №1 "Про розгляд депутатських запитів" 

Надано слово депутату: Провозьон Василь Миколайович 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про розгляд депутатських запитів 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено виступ депутата: Провозьон Василь Миколайович 

Завершено розгляд питання "Про розгляд депутатських запитів" 

 

Розпочато розгляд питання №2 "Про затвердження плану роботи Летичівської селищної 

ради на І півріччя 2021 року" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження плану роботи Летичівської 

селищної ради на І півріччя 2021 року 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження плану роботи Летичівської селищної ради 

на І півріччя 2021 року" 

 

Розпочато розгляд питання №3 "Звіт про виконання  Програми підтримки громадської 

організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання  Програми підтримки 

громадської організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання  Програми підтримки громадської 

організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №4 "Про  затвердження Статуту КП «Летичівський 

спецлісгосп»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про  затвердження Статуту КП «Летичівський 

спецлісгосп» 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про  затвердження Статуту КП «Летичівський спецлісгосп»" 

 

Розпочато розгляд питання №5 "Про  затвердження  передавального  акта  Комунального 

підприємства Летичівської районної ради «Летичівський спецлісгосп»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про  затвердження  передавального  акта  

Комунального підприємства Летичівської районної ради «Летичівський спецлісгосп» 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про  затвердження  передавального  акта  Комунального 

підприємства Летичівської районної ради «Летичівський спецлісгосп»" 

 

Розпочато розгляд питання №6 "Про перейменування КНП «Летичівська ЦРЛ»  на КНП 

«Летичівська багатопрофільна лікарня» Летивської селищної ради Хмельницького району 

Хмельницької  області" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про перейменування КНП «Летичівська ЦРЛ»  на 

КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летивської селищної ради Хмельницького 

району Хмельницької  області 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про перейменування КНП «Летичівська ЦРЛ»  на КНП 

«Летичівська багатопрофільна лікарня» Летивської селищної ради Хмельницького району 

Хмельницької  області" 

 

Розпочато розгляд питання №7 "Про внесення змін до Статуту КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради та затвердження Статуту в новій 

редакції" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до Статуту КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради та затвердження Статуту в новій 

редакції 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Статуту КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради та затвердження Статуту в новій 

редакції" 

 

Розпочато розгляд питання №8 "Звіт про виконання Програми покращення надання 

медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021  роки за 2020 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання Програми покращення надання 

медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021  роки за 2020 рік 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання Програми покращення надання медичної 

допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021  роки за 2020 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №9 "Звіт про виконання Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки за 2020 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки за 2020 рік 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання  "Звіт про виконання Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки за 2020 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №10 "Про затвердження  Програми по медичній допомозі, яка 

надається пунктами тестування, що створені для реагування на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) на 2021 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження  Програми по медичній 

допомозі, яка надається пунктами тестування, що створені для реагування на 

коронавірусну хворобу (COVID-19) на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження  Програми по медичній допомозі, яка 

надається пунктами тестування, що створені для реагування на коронавірусну хворобу 

(COVID-19) на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №11 "Звіт про виконання Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на  2016-2020 

роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Звіт про виконання Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на        2016-

2020 роки 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 1 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на        2016-2020 роки" 

 



Розпочато розгляд питання №12 "Звіт про виконання Програми забезпечення екологічного 

безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у населених пунктах 

Летичівської селищної ради на 2020 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання Програми забезпечення 

екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у населених 

пунктах Летичівської селищної ради на 2020 рік 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання Програми забезпечення екологічного 

безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у населених пунктах 

Летичівської селищної ради на 2020 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №13 "Звіт про виконання Програми  регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 

2019-2020 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання Програми  регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської 

селищної ради на 2019-2020 роки 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання Програми  регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 

2019-2020 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №14 "Звіт про виконання Програми організації та проведення 

громадських робіт на території Летичівської селищної ради на 2020 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання Програми організації та 

проведення громадських робіт на території Летичівської селищної ради на 2020 рік 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання Програми організації та проведення 

громадських робіт на території Летичівської селищної ради на 2020 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №15 "Про створення відділу «Центр надання  

адміністративних послуг» виконавчого комітету Летичівської селищної ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про створення відділу «Центр надання  

адміністративних послуг» виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про створення відділу «Центр надання  адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №16 "Про внесення змін до рішення Летичівської селищної 

ради від 26.08.2020р. №6 «Про затвердження передавальних актів»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до рішення Летичівської 

селищної ради від 26.08.2020р. №6 «Про затвердження передавальних актів» 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 0 ) 



Завершено розгляд питання "Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради 

від 26.08.2020р. №6 «Про затвердження передавальних актів»" 

 

Розпочато розгляд питання №17 "Про затвердження Порядку відшкодування компенсації 

за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських, міських та 

міжміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 

Летичівської територіальної громади" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Порядку відшкодування 

компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських, міських 

та міжміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на 

території Летичівської територіальної громади" 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських, міських та міжміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території 

Летичівської територіальної громади" 

 

Розпочато розгляд питання №18 "Звіт про виконання Програми «Питна вода» на 2011-

2020 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання Програми «Питна вода» на 

2011-2020 роки 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання Програми «Питна вода» на 2011-2020 

роки" 

 

Розпочато розгляд питання №19 "Звіт про виконання Програми ремонту  та  утримання 

автомобільних  доріг загального  користування місцевого  значення  на  території  

Летичівської селищної  ради на 2019 – 2020 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання Програми ремонту  та  

утримання автомобільних  доріг загального  користування місцевого  значення  на  

території  Летичівської селищної  ради на 2019 – 2020 роки 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання Програми ремонту  та  утримання 

автомобільних  доріг загального  користування місцевого  значення  на  території  

Летичівської селищної  ради на 2019 – 2020 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №20 "Про  затвердження  передавального  акта нерухомого  

майна  спільної  власності територіальних  громад  Летичівського  району" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про  затвердження  передавального  акта 

нерухомого  майна  спільної  власності територіальних  громад  Летичівського  району 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про  затвердження  передавального  акта нерухомого  майна  

спільної  власності територіальних  громад  Летичівського  району" 

 

Розпочато розгляд питання №21 "Про  затвердження  передавального  акта рухомого  

майна" 



Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про  затвердження  передавального  акта рухомого  

майна 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про  затвердження  передавального  акта рухомого  майна" 

 

Розпочато розгляд питання №22 "Звіт про виконання Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання Програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №23 "Звіт про виконання  Програми запобігання поширенню 

на території Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2020 році" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання  Програми запобігання 

поширенню на території Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2020 році 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання  Програми запобігання поширенню на 

території Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2020 році" 

 

Розпочато розгляд питання №24 "Про внесення змін до рішення Летичівської селищної 

ради від 10.12.2020 р. №7 «Про  затвердження структури виконавчих органів ради,  

загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів»" 

Голосування - ( За основу ) - Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради 

від 10.12.2020 р. №7 «Про  затвердження структури виконавчих органів ради,  загальної 

чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Депутатом Хавхун А.О. внесено поправку : №1 Вилучити з проєкту рішення пункт 1.2. 

Ввести з 01.02.2021 року до структури виконавчих органів Летичівської селищної ради 

відділ сприяння діяльності депутатів Летичівської селищної ради, зі штатною  

чисельністю 2 штатних  одиниці: - начальник відділу-1 од.- головний спеціаліст -1 од.» 

Голосування - ( За поправку ) - № 1 Вилучити з проєкту рішення пункт 1.2. Ввести з 

01.02.2021 року до структури виконавчих органів Летичівської селищної ради відділ 

сприяння діяльності депутатів Летичівської селищної ради, зі штатною чисельністю 2 

штатних  одиниці: - начальник відділу-1 од.- головний спеціаліст -1 од.» 

Рішення не прийнято  

( За - 6 Проти - 3 Утримались - 6 НЕ голосували - 6 ) 

Голосування - ( В цілому ) - № 24 Про внесення змін до рішення Летичівської селищної 

ради від 10.12.2020 р. №7 «Про  затвердження структури виконавчих органів ради,  

загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» 

Рішення прийнято ( За - 14 Проти - 1 Утримались - 4 НЕ голосували - 2 ) 



Завершено розгляд питання "Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради 

від 10.12.2020 р. №7 «Про  затвердження структури виконавчих органів ради,  загальної 

чисельності апарату ради та їх виконавчих органів»". 

 

Розпочато розгляд питання №25 "Про звіт директора комунального госпрозрахункового 

підприємства «Злагода» про фінансово-господарську діяльність підприємства за період 

2019-2020 роки" 

Надано слово депутату: Дядюк Микола Тодосович 

Дядюк Микола Тодосович прозвітував про фінансово-господарську діяльність 

Комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» за період 2019-2020 роки. 

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про звіт директора комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» про фінансово-господарську діяльність 

підприємства за період 2019-2020 роки 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про звіт директора комунального госпрозрахункового 

підприємства «Злагода» про фінансово-господарську діяльність підприємства за період 

2019-2020 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №26 "Про переукладення контракту з директором 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода»" 

Перед початком голосування питання №26 "Про переукладення контракту з директором 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода»" від депутата Дядюка Миколи 

Тодосовича надійшла заява про те, що він не прийматиме  участі в обговорені та  

голосуванні відносно вищевказаного питання з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про переукладення контракту з директором 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про переукладення контракту з директором комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода»" 

 

Розпочато розгляд питання №27 "Про звіт директора Летичівського територіального 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) про фінансово-

господарську діяльність підприємства за період 2018-2020 роки" 

Надано слово запрошеним: Панасюк Тетяна Іванівна директор Летичівського 

територіального центру соціального обслуговування. 

Панасюк Тетяна Іванівна директор Летичівського територіального центру соціального 

обслуговування прозвітувала про фінансово-господарську діяльність підприємства за 

період 2018-2020 роки". 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про звіт директора Летичівського територіального 

центру соціального обслуговування(надання соціальних послуг) про фінансово-

господарську діяльність підприємства за період 2018-2020 роки 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про звіт директора Летичівського територіального центру 

соціального обслуговування(надання соціальних послуг) про фінансово-господарську 

діяльність підприємства за період 2018-2020 роки" 

 



Розпочато розгляд питання №28 "Про переукладення контракту з директором 

Летичівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про переукладення контракту з директором 

Летичівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про переукладення контракту з директором Летичівського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" 

 

Розпочато розгляд питання №29 "Про  відміну  рішення 87 сесії Летичівської селищної 

ради №81 від 26.05.2020р. «Про припинення юридичної особи»" 

Надано слово запрошеним: Човча Владислав Степанович - головний спеціаліст відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради   

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович 

Завершено виступ депутата: Гаврищук Олег Леонідович 

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович 

Завершено виступ депутата: Гаврищук Олег Леонідович 

Надано слово депутату: Смутко Володимир Олександрович 

Завершено виступ депутата: Смутко Володимир Олександрович 

Надано слово депутату: Морозова Оксана Михайлівна 

Завершено виступ депутата: Морозова Оксана Михайлівна 

Надано слово депутату: Марущак Світлана Миколаївна 

Завершено виступ депутата: Марущак Світлана Миколаївна 

Надано слово депутату: Попова Олена Василівна 

Завершено виступ депутата: Попова Олена Василівна 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

Надано слово депутату: Морозова Оксана Михайлівна 

Завершено виступ депутата: Морозова Оксана Михайлівна 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про  відміну  рішення 87 сесії Летичівської 

селищної ради №81 від 26.05.2020р. «Про припинення юридичної особи» 

Рішення прийнято  

( За - 15 Проти - 0 Утримались - 3 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про  відміну  рішення 87 сесії Летичівської селищної ради 

№81 від 26.05.2020р. «Про припинення юридичної особи»" 

 

Розпочато розгляд питання №30 "Про затвердження Програми фінансування заходів 

державного, обласного, місцевого значення у Летичівській селищній раді на  2021-2022 

роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми фінансування заходів 

державного, обласного, місцевого значення у Летичівській селищній раді на  2021-2022 

роки 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми фінансування заходів 

державного, обласного, місцевого значення у Летичівській селищній раді на  2021-2022 

роки" 

 

Розпочато розгляд питання №31 "Про надання матеріальної допомоги" 



Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання матеріальної допомоги 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання матеріальної допомоги" 

 

Розпочато розгляд питання №32 "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та надання її в оренду АТ «Хмельницькобленерго»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та надання її в оренду АТ «Хмельницькобленерго» 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надання її в оренду АТ «Хмельницькобленерго»". 

 

Розпочато розгляд питання №33 "Про припинення дії договору оренди земельної ділянки 

(невитребуваної земельної частки (паю)) з СТОВ «Промінь»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про припинення дії договору оренди земельної 

ділянки (невитребуваної земельної частки (паю)) з СТОВ «Промінь» 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про припинення дії договору оренди земельної ділянки 

(невитребуваної земельної частки (паю)) з СТОВ «Промінь»" 

 

Розпочато розгляд питання №34 "Про передачу ВАТ «Летичівський агрегатний завод» в 

оренду земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0070)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про передачу ВАТ «Летичівський агрегатний 

завод» в оренду земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0070) 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про передачу ВАТ «Летичівський агрегатний завод» в 

оренду земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0070)" 

 

Розпочато розгляд питання №35 "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання  "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №36 "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених 

пунктів" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених 

пунктів 

Рішення прийнято  



( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів" 

 

Розпочато розгляд питання №37 "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №38 "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка розташована за 

межами с. Новокостянтинів" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка розташована за 

межами с. Новокостянтинів 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка розташована за межами с. 

Новокостянтинів" 

 

Розпочато розгляд питання №39 "Про передачу земельної ділянки у приватну власність" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про передачу земельної ділянки у приватну 

власність 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про передачу земельної ділянки у приватну власність" 

 

Розпочато розгляд питання №40 "Про надання згоди на укладення договору про 

встановлення земельного сервітуту" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання згоди на укладення договору про 

встановлення земельного сервітуту 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання згоди на укладення договору про встановлення 

земельного сервітуту" 

Розпочато розгляд питання №41 "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам 



Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №42 "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянам" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №43 "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населеного пункту с. Суслівці Летичівської селищної ради" 

Перед початком голосування питання №43 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населеного пункту с. Суслівці Летичівської 

селищної ради" від депутата Марущак Світлани Миколаївни  надійшла заява про те, що 

вона не прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання 

з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населеного пункту с. Суслівці Летичівської 

селищної ради". 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населеного пункту с. Суслівці Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №44 "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області" 

Перед початком голосування питання №44 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області" від депутата Марущак Світлани Миколаївни  надійшла заява про 

те, що вона не прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного 

питання з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської ... 

Рішення прийнято  

( За - 16 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 



розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької 

області" 

 

Розпочато розгляд питання №45 "Про надання згоди на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок, кадастровий 

номер 6823084200:06:011:0001" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання згоди на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок, кадастровий 

номер 6823084200:06:011:0001 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання згоди на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок, кадастровий номер 

6823084200:06:011:0001" 

 

Розпочато розгляд питання №46 "Про внесення змін до рішень Летичівської селищної 

ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до рішень Летичівської 

селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до рішень Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №47 "Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та 

скасування пунктів рішень сесій" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та 

скасування пунктів рішень сесій 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та 

скасування пунктів рішень сесій" 

 

Розпочато розгляд питання №48 "Про надання в оренду земельних ділянок громадянам" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання в оренду земельних ділянок 

громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання в оренду земельних ділянок громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №49 "Про розгляд заяв та клопотань" 

Перед початком голосування питання №49 "Про розгляд заяв та клопотань" від депутата 

Марущак Світлани Миколаївни  надійшла заява про те, що вона не прийматиме  участі в 

обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з метою уникнення конфлікту  

інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про розгляд заяв та клопотань 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про розгляд заяв та клопотань" 

 



Розпочато розгляд питання №51 "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності" 

 

Розпочато розгляд питання №52 "Про резервування земельної ділянки на території 

Летичівської селищної ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про резервування земельної ділянки на території 

Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про резервування земельної ділянки на території 

Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №53 "Про внесення змін до   програми благоустрою на 

території Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до   програми благоустрою на 

території Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до   програми благоустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

       Різне. 

       У „Різному” питання не розглядались.  

       Всі питання внесені на розгляд шостої сесії Летичівської селищної ради VІІІ 

скликання розглянуто. 

       Шосту сесію Летичівської селищної ради VІІІ скликання головуючий оголосив 

закритою 

/Звучить Державний Гімн України/ 

 

 

 

Селищний голова                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 


