
 

 

 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
27.08.2021 р.                                    Летичів                                              № 75  

 

 

Про скликання чотирнадцятої сесії VІІІ 

скликання Летичівської селищної ради  

 

 

 

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

Україні»:  

1. Скликати чотирнадцяту сесію VІІІ скликання Летичівської селищної 

ради з  31.08.2021 року.  

2. Провести пленарне засідання чотирнадцятої сесії селищної ради 06 

вересня 2021 року о 10.00 год. в смт Летичів, в залі засідань Летичівської 

селищної ради.  

3. Виконавчому апарату селищної ради довести до відома депутатів 

орієнтовний перелік питань, що плануються для розгляду ради, а саме:  

1.Про депутатський запит Самолюка Миколи Миколайовича щодо 

проведення капітального ремонту доріг по вул. Руданського та пров. 

Руданського смтЛетичів. 

2.Про продовження терміну розгляду депутатських запитів. 

3.Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 рік за І півріччя 2021 

року 

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

розвитку Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 рік. 

5.Про внесення змін до Програми підтримки діяльності Летичівського 

районного сектору з питань пробації філії Державної установи «Центр 

пробації» в Хмельницькій області з метою покращення профілактики 

рецидивної злочинності та правопорушень на період 2020-2022 роки 

6.Про затвердження Програми відшкодування різниці  між  затвердженим 

розміром ціни (тарифу) на послуги водопостачання та розміром економічно 

обґрунтованих  витрат на  виробництво (надання) послуг централізованого 

водопостачання для КГП «Злагода» на 2021 рік. 

7.Про внесення змін до ПЕРЕЛІКУ адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Летичівської селищної ради 

8.Про затвердження фінансового плану на 2022 рік КНП «Летичівський 

центр ПМСД» Летичівської селищної ради 

9.Про внесення змін до Статуту КГП «Злагода» 

http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf


10.Про внесення змін в  Програму розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2021 рік 

11.Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства  «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної 

ради  Хмельницького району Хмельницької області на 2021 рік 

12.Про затвердження фінансового плану на 2022 рік КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради 

13.Про визначення  розпорядником субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 

14.Про визначення  розпорядником субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних  

послуг 

15.Про внесення змін до рішення 13 сесії селищної ради від 13.07.2021 року 

№ 29 «Про надання згоди на співфінансування придбання ноутбуків» 

16.Про внесення змін до бюджету Летичівської селищної територіальної 

громади  на 2021 рік. 

17.Про затвердження статуту Летичівського ліцею №1 Летичівської  

селищної ради в новій редакції 

18.Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради восьмого 

скликання від 12.07.2021р. «Про затвердження Порядку призначення 

директора та педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Летичівської селищної ради» 

19.Про надання матеріальної допомоги 

20.Про створення комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Летичівської селищної ради 

21.Про затвердження Програми «Безпечна громада» на 2021-2024 роки 

22.Про перейменування, перепрофілювання (зміну типу) Летичівської 

дитячої музичної школи Летичівської селищної ради та затвердження статуту 

Летичівської дитячої школи мистецтв Летичівської селищної ради. 

23. Про внесення змін до рішення сесії «Про затвердження Програми 

розвитку культури, туризму та популяризації культурної спадщини в 

Летичівській селищній раді на 2021 – 2023 роки» 

24.Про  надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок із земель комунальної власності для культурно-

оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для культурно-оздоровчих 

потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для культурно-оздоровчих 

потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

27.Про затвердження Положення про відділ земельних відносин Летичівської 

селищної ради 

28.Про затвердження оновленого складу конкурсної комісії з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки 

земельних ділянок комунальної власності  



29.Про включення до переліку земельних ділянок комунальної власності 

сільськогосподарського призначення право оренди яких пропонується для 

продажу на земельних торгах (у формі аукціону) 

30.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання її в оренду Споживчому товариству «Відродження 

Вербка» 

31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

подальшою передачею в оренду гр. Ноянчуку О.І. 

32.Про передачу в оренду земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго» 

33.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Товариству з обмеженою відповідальністю «Зоряний світанок» 

34.Про погодження технічної документації із землеустрою НЕК 

«УКРЕНЕРГО» 

35.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки гр. Духнєвичу О.Л. 

36.Про передачу земельної ділянки в постійне користування 

37.Про припинення дії договору  оренди землі №14/56 з СТОВ «Промінь» 

38.Про затвердження проекту землеустрою тщодо відведення земельної 

ділянки в комунальну власність для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти (03.02) в смт Летичів, пров. Шкільний, 5 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення в смт Летичів, вул. Огієнка Івана, 

1/3  

40.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок (6823055100:06:003:0020), яка перебуває у 

комунальній власності  

41.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823085000:06:006:0017)  

42.Про передачу земельної ділянки у приватну власність  

43.Про передачу земельної ділянки у приватну власність громадянам 

44.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам 

45.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам  

46.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва та передача їх у власність громадянам 

47.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради та передача їх у власність 

громадянам 

48.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго» 

49.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) ТОВ «Зоряний світанок»  



50.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (невитребувані земельні частки (паї))  гр. Чучвері В.М. 

51.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за межами с. Буцні Летичівської селищної ради 

52.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за межами с. Рожни Летичівської селищної ради 

53.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за межами  с. Голенищеве Летичівської селищної ради  

54.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

55.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам 

56.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Суслівці 

57.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

межами с. Суслівці Летичівської селищної ради 

58.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянам в межах населених пунктів 

59.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  громадянам в населених пунктах  с. Суслівці та 

с.Антонівка 

60.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для індивідуального  садівництва громадянам на території 

Летичівської селищної ради  

61.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для індивідуального  садівництва громадянам 

62.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Терлівка Летичівської селищної 

ради 

63.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

межами населених пунктів с. Юрченки 

64.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

громадянам  

65.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства за 

межами населеного пункту 

66.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства громадянам на території Летичівської 

селищної ради  



67.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради Хмельницької області 

68.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства громадянам 

69.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населених 

пунктів Летичівської селищної ради  

70.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства за межами с. Кудинка Летичівської 

селищної ради  

71.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для ведення особистого селянського господарства  на 

території Летичівської селищної ради 

72.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства 

73.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823083300:05:008:0009) 

74. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки комунальної 

власності кадастровий номер 6823082900:05:021:0014 

75.Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий номер 

6823055100:00:024:0072 

76. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий номер 

6823086200:04:017:0002 

77.Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий номер 

6823086200:04:014:0013 

78.Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий номер 

6823082000:05:006:0027 

79.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земель Летичівської селищної 

ради 

80.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок за межами 

населених пунктів  

81.Про внесення змін, доповнень до рішень сесій Летичівської селищної ради 

82.Про припинення користування та надання в оренду земельних ділянок 

громадянам 

83.Про надання земельної ділянки в короткострокову оренду гр. Бачинському 

О.П. 

84.Про розгляд заяви гр. Маркевича А.Б. 



85.Про відмову у наданні дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою громадянам 

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

відведення земельної ділянки громадянам 

87.Про перенесення розгляду заяв та клопотань 

88.Про затвердження акту обстеження комісії для вирішення земельних 

спорів у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що 

перебувають у власності і користуванні громадян  

 

 4. Рекомендую головам постійних комісій Летичівської селищної ради 

провести засідання комісій в залі засідань Летичівської селищної ради   

 

Дата і час 

засідання 

Постійні комісії з питань:  

31.08.2021 р 

13.00 год 

Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії                

Морозова О.М.) 

02.09.2021 р 

10.00 год 

Комісія з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова комісії Скрипник М.В.)  

02.09.2021 р 

14.00 год 

- Комісія питань охорони здоров’я, освіти, культури,туризму, 

молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту (голова 

комісії – Марущак С.М.) 

 

- Комісія з питань  дотримання  прав людини, законності, 

профілактики злочинності, запобігання корупції, депутатської 

діяльності, етики та регламенту (голова комісії - Тимчик С.М.) 

  

 

5. На пленарне засідання чотирнадцятої сесії VІІІ скликання Летичівської 

селищної ради запросити керівників структурних підрозділів Летичівської 

селищної ради, доповідачів та старост старостинських округів. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Селищний голова                        Ігор ТИСЯЧНИЙ  


