
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят _______ сесії 

   

__.03.2019 р.                                    Летичів                                № 14 

 

Про затвердження рішення 

виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради № 21 від 

24.01.2019р. 

 

Відповідно до пункту 34 частин 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, з 

метою створення земельного резерву для забезпечення соціально-

економічного розвитку громади в майбутньому, а також максимального 

забезпечення жителів об’єднаної територіальної громади земельними 

ділянками селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Летичівської селищної 

ради «Про забезпечення громадян земельними ділянками для ведення ОСГ» 

від 24 січня 2019 року № 21. 

2. Летичівській селищній раді, постійним комісіям Летичівської 

селищної ради, виконавчому комітету Летичівської селищної ради 

керуватися цим рішенням у своїй діяльності. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Марчук 

Н.Б.). 

 
 

 

Селищний голова      І.Тисячний 
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