
ПРОЕКТ  

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 
10.01.2019 р.                                         Летичів                                          №    
 

Про стан виконання делегованих 

повноважень виконавчим комітетом 

Летичівської селищної ради 
 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком селищної  ради –  

В И Р І Ш И В: 

1. Роботу виконавчого комітету Летичівської селищної ради по 

виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади визнати 

задовільною. 

2. Працівникам апарату селищної ради, відповідно до їх посадових 

обов’язків: 

- продовжувати вжити дієвих заходів щодо повного та своєчасного 

надходження до селищного бюджету податку на доходи фізичних осіб; 

- своєчасно виявляти та розширювати об’єкти оподаткування; 

- постійно забезпечувати виявлення сімей, які не забезпечують належного 

виховання, утримання дітей та поставлення їх на облік в службі у справах 

дітей; 

- своєчасно інформування всі зацікавлені органи з питань запобігання 

бездоглядності дітей, здійснювати постійний контроль за умовами 

проживання та станом виховання дітей в сім’ях, де батьки ухиляються від 

виконання щодо виховання дітей, забезпечення здобуття освіти та вчинення 

насильства; 

- посилити роботу по освоєнні виділених коштів субвенції з державного 

бюджету капітального характеру; 

- постійно забезпечувати ведення документообігу у виконавчому комітеті 

селищної ради, регулярно узагальнювати та реалізувати кількість і зміст 

звернень. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної 

ради, заступників селищного голови, керуючого справами виконавчого 

комітету селищної ради. 

 

 

Селищний голова                                                І. Тисячний 

 



 
ІНФОРМАЦІЯ 

Летичівського селищного голови про роботу виконавчого  комітету селищної 

ради по виконанню делегованих  повноважень відповідно  до Закону України “Про 

місцеве самоврядування  в Україні” 

   

За друге півріччя 2018 року проведено 8 засідань виконавчого комітету та 10 сесій 

селищної ради. Щомісячно, на кожному засіданні виконкому розглядалось від 6 до 20 

видів питань, прийнято 80 рішень за їх розглядом. 

  

Стаття 27 Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, 

планування та обліку  
- рішення 55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 6 від 30.08.2018 р. «Про виконання 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Летичівської селищної 

територіальної громади за І півріччя 2018 року» 

- рішення 56 (позачергової) сесії  VІІ скликання селищної ради № 3 від 05.09.2018 р. «Про 

внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»  

- рішення 58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 4 від 30.10.2018 р. «Про внесення змін 

до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 28 від 21.12.2018 р. «Про затвердження 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2019 роки» 

- рішення  виконавчого комітету №139 від 27.09.2018 р. «Про затвердження розрахунку 

пайової участі гр. Вільчинської Ольги Василівни у розвитку інфраструктури Летичівської 

селищної ради» 

 

 Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін 

- рішення 53 сесії  VІІ скликання селищної ради №13 від 26.07.2018 р. «Про редакційні 

уточнення до Розпорядження  Кабінету Міністрів України № 861-р від 06 грудня 2017 

року «Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення  заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» 

 - рішення 54 (позачергової) сесії  VІІ скликання селищної ради №1 від 08.08.2018 р. «Про 

внесення змін до переліку проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад у 2018 році в Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді» 

- рішення 54 (позачергової) сесії  VІІ скликання селищної ради №2 від 08.08.2018 р. «Про  

надання згоди на співфінансування» 

- рішення 54 (позачергової) сесії  VІІ скликання селищної ради № 3 від 08.08.2018 р. «Про 

визнання одержувача бюджетних коштів та делегування функцій замовника ДП 

«Хмельницькій обласній службі єдиного замовника» 

- рішення 54 (позачергової) сесії  VІІ скликання селищної ради № 4 від 08.08.2018 р. «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» 

- рішення 56 (позачергової) сесії  VІІ скликання селищної ради №1 від 05.09.2018 р. «Про 

внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» 

- рішення 57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 2 від 28.09.2018 р. «Про внесення змін 

до рішення 32 (позачергової) сесії від 13.07.2017 р. №2 «Про встановлення податку на 

майно в частині плати за землю»  

- рішення 57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 14 від 28.09.2018 р. «Про внесення змін 

до Переліку проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад в  

2018 році в Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді» 

- рішення 58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 3 від 30.10.2018 р. «Про розгляд звіту 

за результатами державного фінансового аудиту виконання Летичівського селищного 



бюджету (об’єднаної територіальної громади) за 2016-2017 роки та січень – червень 2018 

року» 

- рішення 58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 8 від 30.10.2018 р. «Про  визнання 

одержувача бюджетних коштів та делегування функцій замовника державному 

підприємству  «Хмельницькій обласній службі єдиного замовника» 

- рішення 58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 12 від 30.10.2018 р. «Про затвердження 

Комплексної програми мобілізації зусиль  Летичівської селищної ради та Управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької області  

по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів коштів селищного бюджету 

та забезпечення організації заходів пожежної безпеки в приміщенні Управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької області 

на 2018-2019 роки» 

- рішення 58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 14 від 30.10.2018 р. «Про внесення змін 

до Програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території 

Летичівської селищної ради на 2017-2018 роки» 

- рішення 58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 21 від 30.10.2018 р. «Про затвердження 

фінансового плану на 2019 рік КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної 

ради» 

- рішення 58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 23 від 30.10.2018 р. «Про  виділення 

коштів на співфінансування футбольного поля з штучним покриттям в Летичівському 

НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» 

- рішення 58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 25 від 30.10.2018 р. «Про 

затвердження звіту про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2018 року» 

- рішення 58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 27 від 30.10.2018 р. «Про внесення змін 

до селищного бюджету на 2018 рік» 

- рішення 60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 7 від 30.11.2018 р. «Про внесення змін 

до фінансового плану КНП «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Летичівської селищної ради на 2018 рік» 

- рішення 60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 8 від 30.11.2018 р. «Про затвердження 

звіту по фінансовому плану за III квартал 2018 року  КНП «Летичівський центр ПМСД» 

Летичівської селищної ради» 

- рішення 60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 9 від 30.11.2018 р. «Про внесення змін 

до Комплексної програми мобілізації зусиль  Летичівської селищної ради та Управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької області 

по покращенню обслуговування розпорядників і одержувачів коштів селищного бюджету 

та забезпечення організації заходів пожежної безпеки в приміщенні Управління 

Державної казначейської служби України у Летичівському районі Хмельницької області 

на 2018-2019 роки» 

- рішення 60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 29 від 30.11.2018 р. «Про внесення змін 

до селищного бюджету на 2018 рік» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 27 від 21.12.2018 р. «Звіт про 

виконання Програми подальшого вдосконалення соціальної роботи у Летичівській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки за 2018 рік» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 30 від 21.12.2018 р. «Про затвердження 

Положення про преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам  виконавчого 

комітету, службовцям та технічним працівникам Летичівської  селищної ради у 2019 році» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 40 від 21.12.2018 р. «Про внесення змін 

до селищного бюджету на 2018 рік» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 41 від 21.12.2018 р. «Про селищний 

бюджет Летичівської селищної ради на 2019 рік» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 4 від 21.12.2018 р. «Про затвердження 

Програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у 

Летичівській селищній раді на 2019-2020 роки» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 22 від 21.12.2018 р. «Про порядок і 

нормативи відрахування комунальними унітарними підприємствами до загального фонду 

бюджету селищної ради частини чистого прибутку (доходу) у 2019 році» 



- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 23 від 21.12.2018 р. 

«Про порядок і нормативи відрахування комунальними унітарними підприємствами до 

загального фонду бюджету селищної ради частини чистого прибутку (доходу) у 4 кварталі 

2018 року» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 24 від 21.12.2018 р. «Про надання 

Летичівському КГП «Злагода» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний 

рахунок 

- рішення виконавчого комітету від 27.07.2018 р. №120 «Звіт про виконання селищного 

бюджету за І півріччя 2018 року»  

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 34 від 21.12.2018 р. «Про виділення 

коштів з місцевого бюджету на співфінансування проекту» 

-  рішення виконавчого комітету від 23.10.2018 р. №141 «Про розгляд звіту за 

результатами державного фінансового аудиту виконання Летичівського селищного 

бюджету (об’єднаної територіальної громади) за 2016-2017 роки та січень-червень 2018 

року» 

- рішення виконавчого комітету від 20.12.2018 р. №176 «Про розгляд проекту бюджету 

Летичівської селищної ради на 2019 рік» 

- рішення виконавчого комітету № 160 від 29.11.2018 р. «Про надання дозволу на 

отримання кредитного ліміту»  

 

Стаття 30 Повноваження в галузі  житлово-комунального  господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку 

- рішення 53 сесії  VІІ скликання селищної ради №3 від 26.07.2018 р. «Про прийняття 

газових мереж смт Летичів в комунальну власность»» 

- рішення 53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 4 від 26.07.2018 р. «Про передачу 

газових мереж смт Летичів» 

 - рішення 53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 5 від 26.07.2018 р. «Про надання в 

оренду гідротехнічної споруди ставка» 

- рішення 53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 7 від 26.07.2018 р. «Звіт про виконання 

Програми забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення 

відходів у населених пунктах Летичівської селищної ради на 2017 рік» 

- рішення 53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 15 від 26.07.2018 р. «Про проект 

нормативів для одиниці створеної потужності об’єкту будівництва по Летичівській 

селищній раді на 2018 рік» 

- рішення 55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 11 від 30.08.2018 р. «Про затвердження 

Програми боротьби з борщівником Сосновського на території Летичівської селищної ради 

на 2019-2021 роки» 

- рішення 55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 12 від 30.08.2018 р. «Про затвердження 

Статуту КГП «Злагода» у новій редакції» 

- рішення 55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 13 від 30.08.2018 р. «Про прийняття на 

баланс Летичівської селищної ради гідротехнічних споруд» 

- рішення 55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 14 від 30.08.2018 р. «Про придбання 

майнового комплексу (будинків та споруд) в комунальну власність Летичівської селищної 

ради» 

- рішення 57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 3 від 28.09.2018 р. «Про передачу 

газових мереж смт Летичів в користування Публічному акціонерному товариству 

«Хмельницькгаз» 

- рішення 57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 8 від 28.09.2018 р. «Про затвердження 

Програми сприяння  збереженню  і покращенню технічного  стану  житлового фонду смт. 

Летичів  та  його  безпечній експлуатації  на 2019-2021роки» 

- рішення 57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 10 від 28.09.2018 р. «Про внесення змін 

до Програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки» 

- рішення 60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 19 від 30.11.2018 р. «Про передачу на 

баланс Летичівського КГП «Злагода» мереж водопостачання» 



 - рішення 60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 20 від 30.11.2018 р. «Про внесення 

змін до Програми забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 

захоронення відходів у населених пунктах Летичівської селищної ради  на 2018 рік» 

- рішення 60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 23 від 30.11.2018 р. «Звіт  про  роботу  

комунального госпрозрахункового  підприємства «Злагода» за  9 місяців 2018року» 

- рішення 60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 45 від 30.11.2018 р. «Про внесення 

змін до Програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 21 від 21.12.2018 р. «Про внесення 

змін до рішення сесії Летичівської селищної ради від 28.09.2018 р. №3 «Про передачу 

газових мереж в смт Летичів в користування Публічному акціонерному товариству 

«Хмельницькгаз»» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 12 від 21.12.2018 р. «Про затвердження 

Програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території 

Летичівської селищної ради на 2019 рік» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 13 від 21.12.2018 р. «Про затвердження 

Програми забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення 

відходів у населених пунктах Летичівської селищної ради на 2019 рік» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 14 від 21.12.2018 р. «Звіт про 

виконання Програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 15 від 21.12.2018 р. «Про затвердження 

Програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 25 від 21.12.2018 р. «Про 

затвердження Програми приватизації комунального майна на території Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки» 

- рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 29 від 21.12.2018 р. «Про 

затвердження переліку об’єктів комунального майна, що перебувають у власності 

Летичівської селищної ради»  

 - рішення 62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 38 від 21.12.2018 р. «Про 

затвердження Програми благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2019 

рік» 

- рішення виконавчого комітету № 102 від 24.07.2018 р. «Про затвердження проекту 

«Будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення с. Марківці, Летичівського 

району, Хмельницької області» 

- рішення виконавчого комітету № 105 від 24.07.2018 р. «Про надання дозволу на 

погодження встановлення тимчасових споруд» 

- рішення виконавчого комітету № 106 від 24.07.2018 р. «Про надання дозволу на зміну 

цільового призначення складських приміщень» 

- рішення виконавчого комітету № 109 від 24.07.2018 р. «Про затвердження проекту 

«Капітальний ремонт вул. Осліковського від ПК0 до ПК2 в смт. Летичів, Хмельницької 

області» 

- рішення виконавчого комітету № 110 від 24.07.2018 р. «Про надання вихідних даних на 

проектування» 

- рішення виконавчого комітету № 113 від 23.08.2018 р. «Про погодження дозволу на 

використання природних ресурсів у межах території природно-заповідного фонду 

місцевого значення «Чоботарня» на 2018 рік»   
- рішення виконавчого комітету № 118 від 23.08.2018 р. «Про взяття на квартирний облік» 

- рішення виконавчого комітету № 129 від 30.09.2018 р. «Про створення пішохідної зони 

в межах вулиці Героїв Крут в смт Летичів» 

- рішення виконавчого комітету № 135 від 20.09.2018 р. «Про встановлення режиму 

роботи» 



- рішення виконавчого комітету № 142 від 23.10.2018 р. «Про затвердження конкурсної 

документації по проведенню конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку у селищі Летичів та оголошення конкурсу» 

- рішення виконавчого комітету № 144 від 23.10.2018 р. «Про надання дозволу на 

розробку проектно-технічної документації каналізаційної системи стоків» 

- рішення виконавчого комітету № 145 від 23.10.2018 р. «Про надання дозволу на 

облаштування пішохідного переходу» 

- рішення виконавчого комітету № 147 від 23.10.2018 р. «Про встановлення режиму 

роботи»  

- рішення виконавчого комітету № 148 від 23.10.2018 р. «Про взяття на квартирний 

облік»  

- рішення виконавчого комітету № 158 від 29.11.2018 р. «Про надання дозволу на 

побудову літньої кухні на власній земельній ділянці»  

- рішення виконавчого комітету № 159 від 29.11.2018 р. «Про перепоховання» 

- рішення виконавчого комітету № 161 від 29.11.2018 р.  «Про надання дозволу на 

облаштування септика» 

- рішення виконавчого комітету № 165 від 29.11.2018 р. «Про встановлення режиму 

роботи» 

- рішення виконавчого комітету № 173 від 30.12.2018 р. «Про затвердження проекту 

скорегованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення КГП «Злагода»» 

- рішення виконавчого комітету № 174 від 30.12.2018 р «Про оголошення конкурсу та 

затвердження конкурсної документації по проведенню конкурсу з призначення 

управителя багатоквартирного будинку у селищі Летичів» 

  

Стаття 31 Повноваження у галузі будівництва 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 20 від 30.08.2018 р. «Про надання 

дозволу на розробку детального плану території для будівництва амбулаторії-

монопрактики з житлом на 1-2 лікаря по вул.Центральній в с.Новокостянтинів 

Летичівського р-ну Хмельницької обл.» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 21 від 30.08.2018 р. «Про надання 

дозволу на розробку детального плану території»  

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 27 від 28.09.2018 р. «Про внесення 

змін до Програми забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на 

території Летичівської селищної ради на 2018 рік» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 15 від 30.11.2018 р. «Про внесення 

змін до Переліку проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 

2018 році в Летичівській селищній об’єднаній територіальній громаді 

- рішення виконавчого комітету № 123 від 23.08.2018 р «Про затвердження проекту 

«Капітальний ремонт вул. Мазура Василя в смт Летичів Хмельницької області» 

- рішення виконавчого комітету № 125 від 23.08.2018 р «Про затвердження проекту 

«Капітальний ремонт вул. Зубкова від ПК 24+87 до вул. Героїв Крут (ПК28+03) в смт 

Летичів Хмельницької області» 

- рішення виконавчого комітету № 138 від 27.09.2018 р «Про затвердження проекту 

«Капітальний ремонт вул. Войтова в смт Летичів Хмельницької області» 

- рішення виконавчого комітету № 156 від 15.11.2018 р «Про затвердження проекту «Нове 

будівництво лінії електропередач для вуличного освітлення в с. Марківці, Летичівського 

району, Хмельницької області» 



- рішення виконавчого комітету № 155 від 15.11.2018 р «Про надання дозволу на 

будівництво (вихідні дані) на проектування  

- рішення виконавчого комітету № 162 від 29.11.2018 р «Про надання дозволу на побудову 

дзвіниці» 

- рішення виконавчого комітету № 178 від 20.12.2018 р «Про надання вихідних даних на 

проектування» 

 

Стаття 32 Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і 

спорту 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 9 від 26.07.2018 р. «Про внесення змін 

до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  об’єднаної 

територіальної громади на 2016-2020 роки» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 10 від 26.07.2018 р. «Про внесення 

змін до рішення п’ятдесятої  сесії Летичівської селищної ради № 14 від 24.05.2018 р. «Про 

створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Летичівської селищної  

ради» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 11 від 26.07.2018 р. «Про внесення 

змін до рішення п’ятдесятої  сесії Летичівської селищної ради № 15 від 24.05.2018 р. Про 

затвердження штатного розпису комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Летичівської селищної  ради» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 12 від 26.07.2018 р. «Про безоплатну 

передачу кабінету лікувальної фізкультури з балансу Летичівського НВК №1 «ЗОШ І-ІІІ 

ст. -ліцей»  на баланс  комунальної  установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Летичівської 

селищної  ради, виділення  та закріплення приміщення за даною установою» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 24 від 26.07.2018 р.  «Про 

затвердження Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської 

селищної ради на 2018 рік» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 2 від 30.08.2018 р. «Про затвердження 

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану КНП 

«Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 3 від 30.08.2018 р. «Про надання 

дозволу на реорганізацію фельдшерського пункту с. Лісо-Березівка в медичний пункт 

тимчасового базування» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 4 від 30.08.2018 р. «Про внесення змін 

до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради 

на 2018 рік» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 15 від 30.08.2018 р. «Про 

затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 16 від 30.08.2018 р. «Звіт про 

підготовку закладів освіти Летичівської селищної ради до нового навчального року» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 18 від 30.08.2018 р. «Про внесення 

змін до Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в « 

Летичівській дитячій музичній школі» Летичівської селищної ради та  внесення змін в 

штатний розпис» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 19 від 30.08.2018 р. «Про виділення 

додаткових коштів на оплату праці викладачам Летичівської дитячої музичної школи 

Летичівської селищної ради» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 11 від 28.09.2018 р. «Про внесення 

змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної 

ради на 2018 рік» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 12 від 28.09.2018 р. «Про 

затвердження фінансового плану на 2 півріччя 2018 року КНП «Летичівський центр 

ПМСД» Летичівської селищної ради» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 17 від 28.09.2018 р. «Про усунення 

недоліків по акту ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради» 



- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 5 від 30.10.2018 р. «Про внесення змін 

до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради 

на 2018 рік» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради №  4 від 30.11.2018 р. «Про затвердження 

Статуту комунального некомерційного підприємства Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради (у новій редакції)» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради №  5 від 30.11.2018 р. «Про затвердження 

Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 

2019-2021 роки» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради №  6 від 30.11.2018 р.  «Про скорочення 

штатної чисельності по КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради №  13 від 30.11.2018 р.  «Заходи щодо 

оптимізації мережі закладів культури з врахуванням пропозицій аудиторського звіту 

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області за 2016-2017 роки 

та січень-червень 2018 року» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради №  14 від 30.11.2018 р.  «Про надання 

дозволу на відкриття додаткових маршрутів для забезпечення підвезення вихованців та 

учнів закладів загальної середньої та закладів дошкільної освіти» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради №  6 від 21.12.2018 р.  «Про внесення 

змін до Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують 

гемодіалізу на 2018-2019 роки» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради №  7 від 21.12.2018 р. «Про внесення змін 

до фінансового плану КНП «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Летичівської селищної ради на 2018 рік»    

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради №  8 від 21.12.2018 р.  «Про внесення 

змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної 

ради на 2018 рік» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради №18 від 21.12.2018 р.  «Про 

затвердження Програми діяльності та утримання трудового архіву Летичівської селищної 

ради на 2019-2022 роки» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради №  6 від 21.12.2018 р.  «Про 

затвердження Програми збереження і відновлення пам’яток історії, культури та 

архітектури Летичівської селищної ради» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 33 від 21.12.2018 р. «Про надання 

дозволу відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради на списання майна»   

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради №  35 від 21.12.2018 р.  «Про внесення 

змін до штатного розпису в Горбасівському закладі дошкільної освіти «Сонечко» 

структурного підрозділу Летичівського ліцею №3» 

- рішення виконавчого комітету № 122 від 23.08.2018 р «Про звільнення від батьківської 

плати за харчування» 

- рішення виконавчого комітету № 135 від 20.09.2018 р «Про встановлення розміру плати 

за харчування дітей» 

- рішення виконавчого комітету № 170 від 29.11.2018 р «Про звільнення від батьківської 

плати за харчування» 

 

Стаття 33 Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 25 від 26.07.2018 р.  «Про внесення 

змін до Програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 

2018-2019 роки» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 29 від 26.07.2018 р.  «Про 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 30 від 26.07.2018 р.  «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача їх у 

власність громадянам» 



 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 31 від 26.07.2018 р. «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 31 від 26.07.2018 р.  «Про надання 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 
- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 33 від 26.07.2018 р.  «Про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених 

пунктів Летичівської селищної ради» 
- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 34 від 26.07.2018 р. «Про продаж 

земельної ділянки у власність ТзОВ «Стімул-Плюс»   
- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 35 від 26.07.2018 р.  «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в оренду гр. Будзінському 

В.Б.» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 36 від 26.07.2018 р. «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання її в оренду гр. Панчук В.С.» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 37 від 26.07.2018 р.  «Про надання 

земельної ділянки в оренду гр. Гульку С.В.»  

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 38 від 26.07.2018 р.  «Про внесення 

змін та доповнень до рішень сесій» 
- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 39 від 26.07.2018 р. «Про 

встановлення та погодження зовнішніх меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 40 від 26.07.2018 р. «Про надання 

погодження щодо передачі в користування та власність земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 41 від 26.07.2018 р. «Про надання 

погодження для  надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 27 від 30.08.2018 р. «Про продаж 

земельної ділянки у власність ТзОВ «Стімул-Плюс» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 28 від 30.08.2018 р. «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передача їх у 

власність громадянам» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 29 від 30.08.2018 р. «Про 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 30 від 30.08.2018 р. «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її у 

постійне користування КГП «Злагода» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 31 від 30.08.2018 р. «Про надання 

дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 32 від 30.08.2018 р. «Про заміну 

сторони та поновлення термінів дії договорів оренди земельних ділянок» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 33 від 30.08.2018 р. «Про внесення 

змін та доповнень до рішень сесій» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 34 від 30.08.2018 р. «Про припинення 

користування та надання в оренду земельних ділянок громадянам» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 35 від 30.08.2018 р. «Про надання 

погодження щодо передачі в користування та власність земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 26 від 28.09.2018 р. Про внесення змін 

до Програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради   на 2018-

2019 роки»  



- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 27 від 28.09.2018 р. «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 28 від 28.09.2018 р. «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у 

власність громадянам» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 29 від 28.09.2018 р. «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 30 від 28.09.2018 р. «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 31 від 28.09.2018 р. «Про припинення 

та надання в оренду земельних ділянок громадянам» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 32 від 28.09.2018 р. «Про розгляд заяв 

та клопотань» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 33 від 28.09.2018 р. «Про внесення 

змін та доповнень до рішень сесій та виконавчих комітетів» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 34 від 28.09.2018 р. «Про надання 

погодження для  надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 35 від 28.09.2018 р. «Про надання 

погодження щодо передачі у власність земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 36 від 28.09.2018 р. «Про надання 

згоди на поділ земельної ділянки»    

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 28 від 30.10.2018 р. «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 29 від 30.10.2018 р. «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у 

власність громадянам» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 30 від 30.10.2018 р. «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 31 від 30.10.2018 р. «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 32 від 30.10.2018 р. «Про надання 

земельної ділянки в оренду гр. Злочевському М.І.» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 33 від 30.10.2018 р. «Про припинення 

дії договору оренди земельної ділянки  за адресою: с. Грушківці вул. Печенюка, 64/1» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 34 від 30.10.2018 р. «Про внесення 

змін та доповнень до рішень сесій» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 35 від 30.10.2018 р. «Про надання 

погодження щодо передачі у власність земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 36 від 30.10.2018 р. «Про погодження  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

погодження поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 37 від 30.10.2018 р. «Про припинення 

користування та надання в оренду земельних ділянок громадянам» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 38 від 30.10.2018 р. «Про розгляд заяв 

та клопотань» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 27 від 30.11.2018 р. «Про внесення 

змін до Програми здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 

2018-2019 роки» 



- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 28 від 30.11.2018 р. «Про 

затвердження розпоряджень селищного голови 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 29 від 30.11.2018 р. «Про внесення 

змін до селищного бюджету на 2018 рік» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 30 від 30.11.2018 р. «Про внесення 

змін та доповнень до рішення одинадцятої сесії Летичівської селищної ради від 

12.07.2016р. №13» 
- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 31 від 30.11.2018 р. «Про погодження 

поновлення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення СТОВ «Агрокряж» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 32 від 30.11.2018 р. «Про припинення 

права постійного користування земельною ділянкою Летичівською районною 

організацією Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства  «Колос» АПК 

України  

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 33 від 30.11.2018 р. «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у 

власність громадянам» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 34 від 30.11.2018 р. «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 35 від 30.11.2018 р. «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 36 від 30.11.2018 р. «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 37 від 30.11.2018 р. «Про надання 

згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) 

земельної ділянки в смт Летичів, вул. Ярослава Мудрого, 37» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 38 від 30.11.2018 р. «Про надання 

земельної ділянки в оренду гр. Легенькій А.Л.» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 39 від 30.11.2018 р. «Про надання 

погодження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 

власність та користування» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 40 від 30.11.2018 р. «Про погодження  

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 41 від 30.11.2018 р. «Про надання                  

гр. Карбовській В.Я. дозволу на проведення експертної  грошової оцінки земельної 

ділянки» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 42 від 30.11.2018 р. «Про внесення 

змін та доповнень до рішень сесій» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 43 від 30.11.2018 р. «Про припинення 

користування та надання в оренду земельних ділянок громадянам» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 44 від 30.11.2018 р. «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Летичівському районному споживчому товариству» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 45 від 30.11.2018 р. «Про внесення 

змін до Програми розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2016-2018 роки» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 43 від 21.12.2018 р. «Про внесення 

змін та доповнень до рішення одинадцятої сесії Летичівської селищної ради від 12.07.2016 

р. №13» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 44 від 21.12.2018 р. «Про погодження 

проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно – територіальних 

утворень Летичівського району Хмельницької області» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 45 від 21.12.2018 р. «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у 

власність громадянам» 



 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 46 від 21.12.2018 р. «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам та юридичним особам» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 47 від 21.12.2018 р. «Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 48 від 21.12.2018 р. «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 49 від 21.12.2018 р. «Про надання                 

гр. Савранському О.Г. дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 50 від 21.12.2018 р. «Про поновлення 

терміну дії договору оренди земельної ділянки розташованої в смт Летичів, вул. 

Кармалюка, 2а» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 51 від 21.12.2018 р. «Про 

встановлення та погодження  зовнішніх меж земельної ділянки в  натурі (на місцевості) гр. 

Чорнодон Г.В.» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 52 від 21.12.2018 р. «Про 

затвердження рішень виконавчого комітету, внесення змін та доповнень до рішень 

виконавчих комітетів і сесій» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 53 від 21.12.2018 р. «Про припинення 

користування та надання в оренду земельних ділянок громадянам» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 54 від 21.12.2018 р. «Про надання 

погодження щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 

власність» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 55 від 21.12.2018 р. «Про погодження 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

- рішення виконавчого комітету від 29.11.2018 р. № 171 «Про розгляд заяв громадян по 

взяттю на облік щодо надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель та споруд» 

 

Стаття 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 19 від 26.07.2018 р. «Про надання 

часткової компенсації витрат на придбання для власного користування доїльних апаратів 

вітчизняного виробництва» 

- рішення  53 сесії  VІІ скликання селищної ради № 19 від 26.07.2018 р. «Про надання 

матеріальної допомоги» 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 17 від 30.08.2018 р. «Звіт про роботу 

Летичівського селищного центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді»   

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 18 від 28.09.2018 р. «Про надання 

часткової компенсації витрат на придбання для власного користування доїльних апаратів 

вітчизняного виробництва» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 20 від 28.09.2018 р. «Про надання 

матеріальної допомоги» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 6 від 30.10.2018 р. «Про внесення змін 

до Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу 

на 2018-2019 роки» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 13 від 30.10.2018 р. «Про внесення 

змін до Програми подальшого вдосконалення соціальної роботи у Летичівській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 15 від 30.10.2018 р. «Про надання 

часткової компенсації витрат на придбання для власного користування доїльних апаратів 

вітчизняного виробництва» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 16 від 30.10.2018 р. «Про надання 

матеріальної допомоги» 



- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 13 від 30.11.2018 р. «Про внесення 

змін до Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та інтеграції 

Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України» на 2016-2020 роки» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 25 від 30.11.2018 р. «Про надання 

часткової компенсації витрат на придбання для власного користування доїльних апаратів 

вітчизняного виробництва» 

- рішення  60 сесії  VІІ скликання селищної ради № 26 від 30.11.2018 р. «Про надання 

матеріальної допомоги» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 3 від 21.12.2018 р. «Про внесення змін 

до Програми Турбота Летичівської селищної ради на 2017-2019 роки» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 9 від 21.12.2018 р. «Про затвердження 

Програми підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки» 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 11 від 21.12.2018 р. «Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та 

інтеграції інвалідів по зору Летичівської ТПО УТОС на 2019-2021 роки» 

- рішення  виконавчого комітету № 108 від 24.07.2018 р. «Про надання матеріальної 

допомоги» 

- рішення  виконавчого комітету № 124 від 23.08.2018 р. «Про надання матеріальної 

допомоги» 

- рішення  виконавчого комітету № 137 від 20.09.2018 р. «Про надання матеріальної 

допомоги» 

- рішення  виконавчого комітету № 150 від 23.10.2018 р. «Про надання матеріальної 

допомоги» 

- рішення  виконавчого комітету № 169 від 29.11.2018 р. «Про надання матеріальної 

допомоги» 

- рішення  виконавчого комітету № 180 від 20.12.2018 р. «Про надання матеріальної 

допомоги» 

 

Стаття 36  Повноваження в галузі оборонної роботи 

 

- рішення  62 сесії  VІІ скликання селищної ради № 2 від 21.12.2018 р. «Про внесення змін 

до Програми забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на 

строкову військову службу, призову на військову службу за контрактом та по підготовці 

до мобілізації військовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради на 2018-

2019 роки та проведення ремонтних робіт Летичівського районного військового 

комісаріату» 

 

Стаття 38  Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони 

прав, свободи і законних інтересів громадян 

 

- рішення  55 сесії  VІІ скликання селищної ради № 10 від 30.08.2018 р. «Про внесення 

змін до Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю 

на території Летичівської селищної ради Хмельницької області на 2016-2020 роки» 

- рішення  57 сесії  VІІ скликання селищної ради № 6 від 28.09.2018 р. «Про внесення змін 

до Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2016-2020 роки» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 10 від 30.10.2018 р. «Про внесення 

змін до Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю 

на території Летичівської селищної ради Хмельницької області на 2016-2020 роки» 

- рішення  58 сесії  VІІ скликання селищної ради № 10 від 30.10.2018 р. 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                      А. Савранська 

 


