
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
13.05.2020 р.                                    Летичів                                              №  65 

 

 

Про скликання вісімдесят сьомої сесії VІІ 

скликання Летичівської селищної ради  

 

 

 

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

Україні»:  

1. Скликати вісімдесят сьому сесію VІІ скликання Летичівської 

селищної ради з  13.05.2020 року.  

2. Провести пленарне засідання вісімдесят сьомої сесії селищної ради 

26 травня 2020 року о 9.00 год. в смт Летичів, в залі засідань Летичівської 

РДА.  

3. Виконавчому апарату селищної ради забезпечити депутатів 

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

1. Про розгляд депутатських запитів  

2. Про  затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому 

комітеті Летичівської селищної  ради 

3. Звіт про виконання Програми забезпечення заходів щодо проведення 

призову громадян України на строкову військову службу, призову на 

військову службу за контрактом та по підготовці до мобілізації 

військовозобовязаних на території Летичівської селищної ради на 2018-2019 

роки за 2019 рік 

4. Про затвердження 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 2020-2021 

роки, та проведення ремонтних робіт Летичівського районного військового 

комісаріату 

5. Про внесення змін до Програми підтримки громадської організації 

«Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник» на 2019-2021 роки 

6. Про затвердження Комплексної програми мобілізації зусиль Летичівської 

селищної ради та Головного управління Державної податкової служби у 

Хмельницькій області щодо організації сервісного обслуговування платників 



податків, створення комфортних умов платникам податків та належного їх 

обслуговування на 2020-2022 роки 

7. Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги Летичівської селищної ради 

на 2019-2021 роки 

8. Про затвердження звіту про виконання  фінансовому плану підприємства 

за IV квартал 2019 року  КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської 

селищної ради 

9. Про затвердження звіту про виконання  фінансовому плану підприємства 

за  2019 рік  КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради 

10. Про затвердження Положення про уповноважену особу відповідальну за 

організацію та проведення спрощеної закупівлі по Летичівській селищній 

раді 

11. Про затвердження складу тендерного комітету та Положення про 

тендерний комітет 

12. Про внесення змін до рішення №6 від 20.12.2019 року 82 сесії 

Летичівської селищної ради «Про прийняття до комунальної власності 

територіальної громади в особі Летичівської селищної ради Хмельницької 

області нерухомого майна громадського будинку з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами (амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини) та подальшої передачі його в оренду» 

13. Про взяття на баланс будівлі та споруди Бохнянської початкової школи 

філії Летичівського ліцею №1   

14. Про взяття на баланс будівлі та споруди Грушковецької початкової школи  

філія Летичівського ліцею №1 

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

розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

16. Про затвердження Програми запобігання поширенню на території 

Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2020 році 

17. Про встановлення туристичного збору у 2021 році на території 

етичівської селищної ради» 

18. Про затвердження проекту ставок єдиного податку в 2021 році на 

території Летичівської селищної ради 

19. Про встановлення проекту ставок та пільг із сплати земельного податку в 

2021 році на території Летичівської селищної ради 

20. Про затвердження проекту ставки транспортного податку в 2021 році на 

території Летичівської селищної ради 

21. Про встановлення проекту ставок податку на нерухоме майно,  

відмінне  від  земельної   ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості в 2021 році на території Летичівської селищної ради 

22. Про проект внесення змін до рішення71 сесії Летичівської селищної ради 

від 21.06.2019 р. №13 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, 



відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової та/або нежитлової 

нерухомості в 2020 році на території Летичівської селищної ради» 

23. Про затвердження розпоряджень селищного голови  про преміювання 

працівників за лютий  2020 року 

24. Про затвердження розпоряджень селищного голови  «Про преміювання 

працівників Летичівської селищної ради за березень 2020 року» 

25. Про затвердження розпоряджень селищного голови  «Про преміювання 

працівників Летичівської селищної ради за квітень 2020 року» 

26. Про взяття на баланс ліній електропередач для вуличного освітлення 

27. Про освіження місцевого матеріального резерву 

28. Про затвердження розпорядження голови селищної ради щодо виділення 

паливно-мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву 

29. Про встановлення розміру надбавки на червень 2020 року  

30. Про надання матеріальної допомоги 

31. Про надання дозволу відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради на передачу в оренду КГП «Злагода»   частини    

нежитлового приміщення КУ «Летичівський     будинок     культури» 

Летичівської селищної ради 

32. Про внесення змін до Програми надання соціальних послуг селищним 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в Летичівській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки 

33. Про внесення змін до  програми благоустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2020 рік 

34. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Летичівської 

селищної ради за 3 місяці  2020 року 

35. Про розподіл коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету на 2020 рік 

36.  Про затвердження розпорядженьселищного голови 

37. Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської селищної ради на 

2020 рік 

38.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам 

41. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянам 



43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів с. Сахни Летичівського району 

44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів с. Греченці 

45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів с. Ялинівка, с. Вербка, с. 

Москалівка 

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів с. Бохни, Грушківці Летичівського 

району 

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів с. Кудинка, с. Антонівка, с. 

Новокостянтинів, с Свічна 

48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів с. Чапля, с. Юрченки 

49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів с. Варенка, с. Козачки 

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів с. Білецьке, с. Нова - Гута, с. 

Суслівці, Летичівського району 

51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів с. Рудня, смт Летичів 

Летичівського району 

52. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

53. Про погодження проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) на території Летичівської селищної ради (с. Вербка) 

Летичівського району Хмельницької області  та виділення земельної частки 

(паю) в натурі 

54. Про погодження проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) на території Летичівської селищної ради (с. Козачки) 

Летичівського району Хмельницької області  та виділення земельної частки 

(паю) в натурі 

55. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки 

56. Про передачу земельної ділянки у приватну власність для ведення 

товарного  сільськогосподарського виробництва 



57. Про передачу земельних ділянок (не витребувані частки (паї) в оренду 

ТОВ «Агро-Форте» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

58. Про передачу земельних ділянок для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва в оренду гр. Колеснику Р.П. 

59.  Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок (невитребуваної 

земельної частки (паю)) ТзОВ «Агро-Форте» 

60. Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок (невитребуваної 

земельної частки (паю)) СТОВ «Промінь» 

61. Про відмову гр. Колеснику Р.П. у наданні дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

62. Про відмову гр. Колеснику Р.П. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами с. Кудинка 

63. Про відмову гр. Колеснику Р.П. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення товарного 

сільськогосподарського призначення за межами с. Свічна 

64. Про відмову гр. Колеснику Р.П. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для за межами с. Свічна 

65. Про відмову гр. Колеснику Р.П. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського призначення за межами с. Кудинка 

66. Про розгляд заяв та клопотань 

67. Про внесення змін до рішень сесій та скасування рішень сесій 

68. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами с. Голенищеве, с. Майдан-

Голенищівський, с. Прилужне, с. Буцні 

69. Про передачу земельних ділянок для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва в оренду ТзОВ «Яровит Інвест» 

70. Про надання погодження на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з подальшою передачею у власність 

71. Про резервування частини земельного масиву с. Вербка Летичівського 

району  

72. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення 

73. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

74. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПАТ «Хмельницькобленерго» 

75. Про затвердження акту обстеження комісії для вирішення земельних 

спорів у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що 

перебувають у власності і користуванні громадян 



76. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

77. Різне 

 

5. Рекомендую головам постійних комісій Летичівської селищної ради 

провести засідання комісій в залі засідань Летичівської селищної ради   

 

Дата і час 

засідання 

Постійні комісії з питань:  

19.05.2020 р 

10.00 год.  

- охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту (голова комісії Варченко М.Л.) 

20.05.2020 р 

09.00 год. 

- містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова 

комісії Грищук О.О.) 

21.05.2020 р 

10.00 год. 

-  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (голова комісії Самолюк М.М.) та житлово-

комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг (голова комісії Остаховська Л.В.)   

22.05.2020 р 

10.00 год.  

- дотримання прав людини, законності, профілактики, 

злочинності, запобігання корупції, депутатської                    

діяльності, етики та регламенту (секретар комісії  комісії                    

Кліпановська Н.М.) 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

селищної ради Попову О.В. 

 

 

 

 

Селищний голова                              Ігор ТИСЯЧНИЙ  
 


