
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 

Дев’янгосто другої сесії  VІІ скликання 

Летичівської  селищної ради 

 

26.08.2020 р.                                                                                                              смт. Летичів 

     

 Головуючий на сесії селищний голова Тисячний Ігор Іванович 

     Відповідно до Регламенту селищної ради, ведення протоколу пленарного засідання 

сесії здійснює секретар селищної ради Попова О.В. 

     З 24 обраних депутатів на першому пленарному засіданні вісімдесят дев’яносто другої 

сесії Летичівської селищної ради присутні 16 (Список додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сесія є правомочною.   

На сесії присутні запрошені: 

- Кабанова Раїса Юріївна, голова Летичівської РДА; 

- Хавхун Олена Олексіївна, голова Летичівської районної ради; 

- Ліщинський Олег Володимирович, перший заступник селищного голови; 

- Гущак Василь Миколайович, заступник селищного голови; 

- Смаглюк Людмила Дмитрівна, начальник фінансового відділу селищної ради; 

- Стадник Віктор Миколайович, начальник управління ЖКГ, енергозбереження, 

благоустрою та громадського порядку Летичівської селищної ради; 

- Савранська Антоніна Вікторівна, керуючий справами виконавчого комітету; 

- Кухарук Наталія леонідівна, горловний ліка Летичівського КНЗ ЦПМСД, депутат 

обласної ради; 

- Возна Людмила Валеріївна, горловний бухгалтер Летичівського КНЗ ЦПМСД; 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Білоконь Анатолій Олександрович 

2 Варченко Маргарита Львівна 

3 Грищук Олексій Олексійович 

4 Кліпановська Наталія Миколаївна 

5 Користіна Галина Олексіївна 

6 Ключник Юлія Михайлівна 

7 Лобода Василь Порфирович 

8 Остаховська Любов Володимирівна 

9 Попова Олена Василівна 

10 Розвора Олександр Костянтинович 

11 Самолюк Микола Миколайович 

12 Сербін Світлана Іванівна 

13 Слободянюк Галина Володимирівна 

14 Тимчик Сергій Миколайович 

15 Фасенко Тетяна Володимирівна  

16 Хуторянець Марія Іванівна 



- Ніцевич Анатолій Вікторович, начальник відділу муніципальної інспекції з благоустрою 

управління ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку; 

- Коберник Олена Володимирівна, завідувач юридичного сектору; 

- Самойлова Олена Григорівна, головний спеціаліст земельного відділу; 

-  Бадовська Тетяна Миколаївна, начальник відділу економіки, торгівлі та інвестицій 

Летичівської селищної ради; 

- Івасюк Галина Іванівна, директор Летичівського ліцею №2 Летичівської селищної ради; 

- Трухман Любов Василівна, вчитель-логопед Летичівської селищної ради; 

- Шрубковська Ольга Іванівна, провідний фахівець із соціальної роботи ЦСССДМ 

Летичівської селищної ради; 

- Міхурінська Алла Миколаївна, завідувач сектором з питань цивільного захисту 

населення Летичівської селищної ради; 

- керівники структурних підрозділів Летичівської селищної ради; 

- старости сіл; 

- Рапацька Лілія Василівна, жителька с. Подільське. 

 

У депутатів не буде заперечень щодо присутності та виступів за прошених та 

присутніх осіб ? Немає. 

Перед початком розгляду питань порядку денного слово надається жительці с. 

Подільське Рапацькій Лілії Василівні. 

СЛУХАЛИ: Рапацьку Л.В., яка звернулася до депутатів з проханням відкрити 

фельдшерський пункт в с. Подільське. Так як вона є  колишній фельдшер с. Подільське і 

до неї звертаються жителі села про медичну допомогу, то потрібно здійснювати інєкції в 

приміщенні фельдшерського пункту, який є недієвим.  

Звичайно виїзд медиків здіснюється в понеділок і четвер, але люди хворіють 

щоденно. Тому Лілія Василівна приймає (за її словами) хворих будь-де: на лавочці, на 

порозі, когось і в хаті. 

СЛУХАЛИ: головного лікаря ПМСД Кухарук Н.Л., яка сказала, що повноцінне 

існування ФАПів функціонує там, де є 750 жителів. ФАПи, які знаходяться близько смт 

Летичів закриті і переведені в пункти тимчасового базування. Зокрема ФАП с. Подільське 

приєднаний до амбулаторії с. Грушківці 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Самолюка М.М., який сказав, що дбати про 

людей ми зобовязані, тобто влада і вніс пропозицію, щоб на чергову сесію селищної ради 

головний лікар ПМСД прозвітував по роботі ФАПів і шляхи вирішення проблем, які 

виникають. 

ГОЛОВУЧИЙ: Порядок денний пленарного засідання ви маєте. Відповідно до 

Регламенту засідання роботи ради, порядок денний остаточно затверджується на 

пленарному засіданні. У розпорядженні №90 «Про скликання 92 сесії» підписаного 

селищним головою Тисячним І.І. від 11.08.2020 р. на розгляд сесії внесено 48 питань. 

 

Пропонується такий порядок денний: 

 
1. Про розгляд депутатських запитів, звернень та клопотань 

Доповідає: Попова О.В. 

2. Про  логопедичний пункт Летичівської селищної ради 

Доповідає: Трухман Л.В. 

3. Про зміни в штатному розписі Летичівського ліцею №2 Летичівської селищної ради 

Летичівського району, Хмельницької області 

Доповідає: Івасюк Г.І. 

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

допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 

Доповідає: Возна Л.В. 

5. Про затвердження фінансового плану на 2021 рік КНП «Летичівський центр ПМСД» 

Летичівської селищної ради 



Доповідає: Возна Л.В. 

6. Про затвердження звіту про виконання  фінансовому плану підприємства за ІI квартал 

2020 року КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради 

Доповідає: Возна Л.В. 

7. Про внесення змін  до рішення 89 сесії Летичівської селищної ради № 17 від 26.06.2020 

р. «Про встановлення 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 

Доповідає: Гущак В.М. 

8. Про затвердження передавальних актів 

Доповідає: Гущак В.М. 

9. Про затвердження Положення про списання товарно-матеріальних цінностей 

Доповідає: Гущак В.М. 

10. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року 

Доповідає: Гущак В.М. 

11. Про затвердження Програми ресурсної підтримки місцевих виборів на території 

Летичівської селищної ради у 2020 році 

Доповідає: Гущак В.М. 

12. Про затвердження Програми профілактики і боротьби зі сказом в Летичівcькій 

об’єднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки  

Доповідає: Гущак В.М. 

13. Про внесення змін до Статуту КГП «Злагода» 

Доповідає: Стадник В.М. 

14. Про внесення змін до Програми розвитку комунального госпрозрахункового 

підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки 

Доповідає: Стадник В.М.  

15. Про Летичівський селищний центр соціальних служб 

Доповідає: Шрубковська О.І. 

16. Про затвердження розпорядження голови селищної ради щодо виділення 

паливно-мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву 

Доповідає: Міхурінська А.М. 

17. Про преміювання селищного голови  за червень 2020 року  

Доповідає: Савранська А.В. 

18. Про встановлення розміру надбавки на серпень 2020 року 

Доповідає: Савранська А.В. 

19. Про преміювання секретаря Летичівської селищної ради 

Доповідає: Савранська А.В. 

20. Про преміювання діловода Летичівської селищної ради  старостинського округу сіл: 

Козачки, Варенка, Анютине 

Доповідає: Савранська А.В.  

21. Про затвердження розпорядження селищного голови  «Про преміювання працівників 

Летичівської селищної ради за червень 2020року» 

Доповідає: Савранська А.В. 

22. Про затвердження розпорядження селищного голови «Про преміювання працівників 

Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Летичівської селищної ради за червень 

2020 року»  

Доповідає: Савранська А.В. 

23. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Савранська А.В. 

24. Про внесення змін до   Програми благоустрою на території Летичівської селищної 

ради на 2020 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 



25. Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної ради №32  від 30.07.2020 року «Про 

розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 2020 

рік» 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

26. Про затвердження розпоряджень селищного голови 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

27. Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської селищної ради на 2020 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Доповідає: Самойлова О.Г. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Доповідає: Самойлова О.Г. 

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянам 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 

населених пунктів 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 

населених пунктів с. Російська Буда, с. Москалівка, с. Ялинівка, с. Лісо-Березівка  

Летичівського району 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

36. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок АТ «Хмельницькобленерго» 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

37. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

Доповідає: Самойлова О.Г. 

38. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

39. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу (об’єднання) земельної ділянки 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

40. Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки, розташованої в смт 

Летичів, вул. Шевченка, 1/1 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

41. Про відмову в  надані в оренди на земельні ділянки 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

42. Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та скасування рішень сесій 

Доповідає: Самойлова О.Г. 



43. Про розгляд заяв та клопотань 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

44. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянокза межами населених пунктів. 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення колишньої колективної власності, 

яка розташована за межами населених пунктів Летичівського району Хмельницької 

області 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

46. Про розгляд заяви громадянина Колесника Р.П. 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

47. Про надання дозволу на розробку технічної документації з інвентаризації земельної 

ділянки в смт Летичів вул. Соборна,1 

Доповідає: Самойлова О.Г. 

48. Різне. 

 

В кого які будуть пропозиції щодо порядку денного ?   

 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Білоконя А.О., який запропонував прийняти за 

основу порядок денний. 

 

Результати поіменного голосування за основу порядку денного: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

Головуючий:  

В кого які будуть пропозиції щодо змін чи доповнень до поряку денного ? 

 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Попову О.В., яка запропонувала внести до порядку 

денного проект рішення 48 «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» 

 

Результати поіменного голосування за поправку №1 до порядку денного: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Самолюка М.М.., який запропонував вилучити з 

порядку денного проект рішення №5 «Про затвердження фінансового плану на 2021 КНП 

«Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради та винести на розгляд наступної 

сесії 

 

Результати поіменного голосування за поправку №2 до порядку денного: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Грищука О.О., який запропонував вилучити з 

порядку денного проект рішення №46 «Про розгляд заяви гр Колесника Р.П.»   

 

Результати поіменного голосування за поправку №3 до порядку денного: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Грищука О.О., який запропонував доповнити 

порядок денний питанням № 49 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки гр Колеснику Р.П.» 

 



Результати поіменного голосування за поправку №4 до порядку денного: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Грищука О.О., який запропонував вилучити з 

порядку денного проект рішення №47 «Про надання дозволу на розробку технічної 

документації щодо інвентаризації земельної ділянки в смт Летичів вул. Соборна,1»  

 

Результати поіменного голосування за порядок денний в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: Користіну Г.О., депутата селищної ради, яка запропонувала голосувати за 

основу і в цілому разом по питаннях, які не потребують обговорення. 

Результати поіменного голосування за дану пропозицію: 

За – 16  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

 

 

Розпочинається розгляд питань порядку денного. 

 

1. Про розгляд депутатських запитів, звернень та клопотань 

 

СЛУХАЛИ: Попову Олену Василівну,  секретаря селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про розгляд депутатських запитів, звернень та клопотань» 

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

2. Про  логопедичний пункт Летичівської селищної ради 

СЛУХАЛИ: Трухман Любов Василівну, вчителя-логопеда Летичівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про  логопедичний пункт Летичівської селищної ради» 

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

3. Про зміни в штатному розписі Летичівського ліцею №2 Летичівської селищної 

ради Летичівського району, Хмельницької області 

 

СЛУХАЛИ: Івасюк Галину Іванівну, директора Летичівського ліцею №2 Летичівської 

селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про зміни в штатному розписі Летичівського ліцею №2 

Летичівської селищної ради Летичівського району, Хмельницької області» прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

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

допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 

 

СЛУХАЛИ: Возну Людмилу Валеріївну, горловного бухгалтера Летичівського КНЗ 

ЦПМСД 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки» прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 



За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

6. Про затвердження звіту про виконання  фінансовому плану підприємства за ІI 

квартал 2020 року КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради 

 

СЛУХАЛИ: Возну Людмилу Валеріївну, горловного бухгалтера Летичівського КНЗ 

ЦПМСД 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження звіту про виконання  фінансовому плану 

підприємства за ІI квартал 2020 року КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської 

селищної ради» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

7. Про внесення змін  до рішення 89 сесії Летичівської селищної ради № 17 від 

26.06.2020 р. «Про встановлення 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 

 

СЛУХАЛИ: Гущака Василя Миколайовича, заступника селищного голови 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін  до рішення 89 сесії Летичівської 

селищної ради № 17 від 26.06.2020 р. «Про встановлення 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» не прийнято як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 11,  Проти – 0,   Утрималися – 1,  Не голосували – 4,  Відсутні –  9 

 

8. Про затвердження передавальних актів 

 

СЛУХАЛИ: Гущака Василя Миколайовича, заступника селищного голови 

Результати поіменного голосування за основу: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Попову О.В., яка внесла поправку, а саме: «Пункт 1.8. 

викласти в редакції: 1.8. Летичівській селищній раді (додаток №8 Голенищівський ДНЗ, 

додаток №9 – ДНЗ «Журавлик», додаток №10 Новокостянтинівський ДНЗ, додаток №11 – 

Снітівка ДНЗ, додаток №12 – Сусловецький ДНЗ, додаток №13 – Вербецький ДНЗ, додаток 

№4 – Бохнянський ДНЗ, додаток № 5 – Вербецька гімназія, додаток №6 – Сусловецький 

ліцей, додаток №7 – Новокостянтинівський ліцей, додаток №18 – Голенищівський ліцей, 

додаток №19 – Гречинецький ліцей, додаток №20 – Господарська група, додаток №21 – 

Грушковецький ДНЗ). 

Результати поіменного голосування за поправку №1: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: Попову О.В., депутата селищної ради, яка запропонувала доповнити проект 

рішення пунктами 1.9. «Летичівський ліцей №1», 1.10. «Відділ культури, національностей 

та релігій Летичівської селищної ради» 

 

Результати поіменного голосування за поправку №2: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  9 

 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження передавальних актів» прийняти як 

рішення сесії  

 



Результати поіменного голосування   в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

 

9. Про затвердження Положення про списання товарно-матеріальних цінностей 

 

СЛУХАЛИ: Гущака Василя Миколайовича, заступника селищного голови 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження Положення про списання товарно-

матеріальних цінностей» прийняти як рішення сесії 

 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

10. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року 

 

СЛУХАЛИ: Гущака Василя Миколайовича, заступника селищного голови 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади за І 

півріччя 2020 року» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

11. Про затвердження Програми ресурсної підтримки місцевих виборів на території 

Летичівської селищної ради у 2020 році 

 

СЛУХАЛИ: Гущака Василя Миколайовича, заступника селищного голови 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження Програми ресурсної підтримки місцевих 

виборів на території Летичівської селищної ради у 2020 році» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

12. Про затвердження Програми профілактики і боротьби зі сказом в Летичівcькій 

об’єднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки  

 

СЛУХАЛИ: Гущака Василя Миколайовича, заступника селищного голови 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження Програми профілактики і боротьби зі 

сказом в Летичівcькій об’єднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки» прийняти як 

рішення сесії» 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

13. Про внесення змін до Статуту КГП «Злагода» 

 

СЛУХАЛИ: Стадника Віктора Миколайовича, начальника управління ЖКГ, 

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку Летичівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до Статуту КГП «Злагода»  прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

14. Про внесення змін до Програми розвитку комунального госпрозрахункового 

підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки 

 



СЛУХАЛИ: Стадника Віктора Миколайовича, начальника управління ЖКГ, 

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку Летичівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до Програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2019-2020 

роки» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

15. Про Летичівський селищний центр соціальних служб 

 

СЛУХАЛИ: Шрубковську Ольгу Іванівну, провідного фахівця із соціальної роботи 

ЦСССДМ Летичівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про Летичівський селищний центр соціальних служб» 

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

16. Про затвердження розпорядження голови селищної ради щодо виділення 

паливно-мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву 

 

СЛУХАЛИ: Міхурінську Аллу Миколаївну, завідувача сектором з питань цивільного 

захисту населення Летичівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження розпорядження голови селищної ради 

щодо виділення паливно-мастильних матеріалів з місцевого матеріального резерву» 

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

17. Про преміювання селищного голови  за червень 2020 року  

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючого справами виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про преміювання селищного голови  за червень 2020 

року» не прийнято як рішення сесії  

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 11,  Проти – 0,   Утрималися – 3,  Не голосували –2 ,  Відсутні –  9 

 

18. Про встановлення розміру надбавки на серпень 2020 року 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючого справами виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про встановлення розміру надбавки на серпень 2020 року» 

не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 11,  Проти – 0,   Утрималися – 2,  Не голосували – 3,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: Попову О.В., секретаря селищної ради, депутата селищної ради, яка заявила 

про конфлікт інтересів по даному питанню і участі в голосуванні брати не буде 

 

19. Про преміювання секретаря Летичівської селищної ради 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючого справами виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про преміювання секретаря Летичівської селищної ради» 

прийняти як рішеня сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 



 

СЛУХАЛИ: Остаховську Любов Володимирівну, депутата селищної ради, яка заявила про 

конфлікт інтересів по даному питанню і участі в голосуванні брати не буде 

 

20. Про преміювання діловода Летичівської селищної ради  старостинського округу 

сіл: Козачки, Варенка, Анютине 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючого справами виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про преміювання діловода Летичівської селищної ради  

старостинського округу сіл: Козачки, Варенка, Анютине» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

21. Про затвердження розпорядження селищного голови  «Про преміювання 

працівників Летичівської селищної ради за червень 2020року» 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючого справами виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження розпорядження селищного голови  «Про 

преміювання працівників Летичівської селищної ради за червень 2020року» прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

22. Про затвердження розпорядження селищного голови «Про преміювання 

працівників Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Летичівської 

селищної ради за червень 2020 року»  

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючого справами виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження розпорядження селищного голови «Про 

преміювання працівників Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Летичівської 

селищної ради за червень 2020 року» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

23. Про надання матеріальної допомоги 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючого справами виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання матеріальної допомоги» прийняти як рішення 

сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

24. Про внесення змін до Програми благоустрою на території Летичівської селищної 

ради на 2020 рік 

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ралди 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до Програми благоустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2020 рік» прийняти як рішення сесії  

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

25. Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної ради №32  від 30.07.2020 року 

«Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на 



забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на 2020 рік» 

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ралди 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної ради 

№32  від 30.07.2020 року «Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на 2020 рік» прийняти як рішення сесї  

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

26. Про затвердження розпоряджень селищного голови 

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ралди 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження розпоряджень селищного голови» 

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

27. Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської селищної ради на 2020 рік 

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ралди 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської 

селищної ради на 2020 рік» прийняти як рішення сесії  

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

громадянам» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам» приняти як рішення сесії  

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 



ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів» 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення» прийняти 

як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

громадянам 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянам 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянам» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів с. Російська Буда, с. Москалівка, с. 

Ялинівка, с. Лісо-Березівка  Летичівського району 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 



розташовані за межами населених пунктів с. Російська Буда, с. Москалівка, с. Ялинівка, с. 

Лісо-Березівка  Летичівського району» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 3,  Відсутні –  8 

 

36. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго» 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго» прийняти як рішення 

сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

37. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості)» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  9 

 

38. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання в оренду земельних ділянок громадянам» 

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

39. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу (об’єднання) земельної ділянки 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання згоди на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

40. Про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки, розташованої в 

смт Летичів, вул. Шевченка, 1/1 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про поновлення терміну дії договору оренди земельної 

ділянки, розташованої в смт Летичів, вул. Шевченка, 1/1» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

41. Про відмову в  надані в оренди на земельні ділянки 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 



ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про відмову в  надані в оренди на земельні ділянки» 

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

42. Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та скасування рішень сесій 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та 

скасування рішень сесій» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

43. Про розгляд заяв та клопотань 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про розгляд заяв та клопотань» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

44. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянокза межами населених пунктів 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання згоди на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельних ділянокза межами населених пунктів» прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  8 

 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення колишньої колективної 

власності, яка розташована за межами населених пунктів Летичівського району 

Хмельницької області 

 

СЛУХАЛИ: Самойлову Олену Григорівну, головного спеціаліста земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

колишньої колективної власності, яка розташована за межами населених пунктів 

Летичівського району Хмельницької області» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  8 

 

48. 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 

 

СЛУХАЛИ: Шрубковську Ольгу Іванівну, провідного фахівця із соціальної роботи 

ЦСССДМ Летичівської селищної ради; 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «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» 

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  8 



 

49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вівдедення 

земельної ділянки гр Колеснику Р.П.  

 

СЛУХАЛИ: Грищука О.О., депутата селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо вівдедення земельної ділянки гр Колеснику Р.П.» прийняти як рішення сесії  

Результати поіменного голосування  за основу і в цілому: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  8 

 

50. Різне.  

 

 

 

Селищний голова                           Ігор ТИСЯЧНИЙ  

  

 


