
 

 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

Дев’ятої (позачергової) сесії  VІІІ скликання 

09.04.2021 р.                                                                                      смт. Летичів 

 

09 год. 00 хв.                                                                 Зал засідань Летичівської     

                                                                                                          селищної ради 

 

     Головуючий на сесії селищний голова Тисячний Ігор Іванович. 

     З 26 обраних депутатів на пленарному засіданні дев’ятої (позачергової) 

сесії VІІІ скликання Летичівської селищної ради присутні 15 депутатів  

(Список додається). 

 

 

           Пленарне засідання дев’ятої (позачергової)  сесії ради є повноважним.  

           Головуючий оголосив пленарне засідання відкритим. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

            На сесії присутні: Пузарецький В.І. - заступник селищного голови, 

Ніцевич Анатолій Вікторович - заступник селищного голови,  керівники 

структурних підрозділів виконавчого апарату Летичівської селищної ради. 

Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно 

затверджується на пленарному засіданні.  

№п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бойко Людмила Андріївна 

2 Величко Олександр Павлович 

3 Гаврищук Олег Леонідович 

4 Дядюк Микола Тодосович 

5 Лук’янченко Михайло Григорович  

6 Марущак Світлана Миколаївна  

7 Морозова Оксана Михайлівна 

8 Полуденний Дмитро Миколайович 

9 Попова Олена Василівна 

10 Провозьон Василь Миколайович  

11 Сінерук Віктор Степанович 

12 Скрипник Михайло Вікторович 

13 Смаглюк Людмила Дмитрівна 

14 Стадник Віктор Миколайович 

15 Тимчик Сергій Миколайович 



  На розгляд сесії внесено три питання оприлюднених на офіційному 

сайті Летичівської селищної ради відповідно до вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 

            Пропонується такий порядок денний:  

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

розвитку Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 рік 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

2. Про внесення змін до селищного бюджету територіальної громади 

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

3. Про  затвердження Статуту Летичівської комунальної аптеки №14 в  новій 

редакції 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

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 - 15 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

 

Головуючий повідомив про те що від депутатів надійшла пропозиція внести 

зміни до поточного порядку денного, а саме:  

- "Внести до поточного порядку денного  проєкт рішення «Про внесення змін 

в рішення селищної ради №15 від 28.01.2021 р. «Про створення відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради»" 

Голосування - ( Процедурне ) - Внести до поточного порядку денного проєкт 

рішення «Про внесення змін в рішення селищної ради №15 від 28.01.2021 р. 

«Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого  комітету Летичівської селищної ради»" 

Рішення прийнято  

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

 

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

Рішення прийнято  

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

 



Розпочато розгляд питання №1 "Про внесення змін до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік"  

Надано слово: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

соціально-економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №2 "Про внесення змін до селищного бюджету 

територіальної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

Надано слово : Смаглюк Людмила Дмитрівна - начальник відділу фінансів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

бюджету територіальної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін до селищного бюджету 

територіальної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №3 "Про  затвердження Статуту Летичівської 

комунальної аптеки №14 в  новій редакції" 

Надано слово : Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

Летичівської комунальної аптеки №14 в  новій редакції 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про  затвердження Статуту Летичівської 

комунальної аптеки №14 в  новій редакції" 

 

Розпочато розгляд питання №4 "Про внесення змін в рішення селищної ради 

№15  від 28.01.2021 р. «Про створення відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Летичівської селищної ради" 

Надано слово: Малініна О.С. - начальник відділу Центр надання 

адміністративних послуг 



Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

селищної ради №15  від 28.01.2021 р. «Про створення відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін в рішення селищної ради 

№15  від 28.01.2021 р. «Про створення відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Летичівської селищної ради" 

       Різне.        

          У „Різному” питання не розглядались. 

        Всі питання внесені на розгляд дев’ятої (позачергової) сесії Летичівської 

селищної ради VІІІ скликання розглянуто. 

       Дев’яту (позачергову)  сесію  Летичівської селищної ради VІІІ скликання 

головуючий оголосив закритою. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

 

 

 

Селищний голова                                                             Ігор ТИСЯЧНИЙ  

  

 

 


