
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 

Дев’яносто третьої сесії  VІІ скликання 

Летичівської  селищної ради 

 

24.09.2020 р.                                                                                                              смт. Летичів 

     

 Головуючий на сесії секретар селищної ради Попова Олена Василівна 

     Відповідно до Регламенту селищної ради, ведення протоколу пленарного засідання 

сесії здійснює секретар селищної ради Попова О.В. 

     З 24 обраних депутатів на пленарному засіданні дев’яносто третьої сесії Летичівської 

селищної ради присутні 18 (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; 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бойко Людмила Андріївна 

2 Бойцерук Тарас Юрійович 

3 Варченко Маргарита Львівна 

4 Величко Олександр Павлович 

5 Грищук Олексій Олексійович 

6 Користіна Галина Олексіївна 

7 Ключник Юлія Михайлівна 

8 Ленчицька Людмила Миколаївна  

9 Лобода Василь Порфирович 

10 Матлаєва Ірина Дмитрівна 

11 Остаховська Любов Володимирівна 

12 Попова Олена Василівна 

13 Розвора Олександр Костянтинович 

14 Самолюк Микола Миколайович 

15 Сербін Світлана Іванівна 

16 Слободянюк Галина Володимирівна 

17 Тимчик Сергій Миколайович 

18 Хуторянець Марія Іванівна 



- Возна Людмила Валеріївна, горловний бухгалтер Летичівського КНЗ ЦПМСД; 

- Коберник Олена Володимирівна, завідувач юридичного сектору; 

- Березовська Лілія Василівна, начальник земельного відділу; 

- Морозова Оксана Михайлівна, начальник відділу культури, національностей та релігій 

Летичівської селищної ради; 

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

Летичівської селищної ради; 

- Кордиш Сергій Володимирович, начальник відділу будівництва та архітектури 

управління ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку; 

- Бондарчук Роман Сергійович, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради; 

- Смакула Людмила Степанівна, директор Летичівського ЦССС Летичівської селищної 

ради; 

- Міхурінська Алла Миколаївна, завідувач сектором з питань цивільного захисту 

населення Летичівської селищної ради; 

- Черняхович Віталій Костянтинович, директор Летичівськгоо ЦТДЮ; 

- Драчук Олександр Іванович, директор Голенищівського ліцею; 

- Качанюк Марія Володимирівна, директор Летичівського закладу дошкільної освіти, 

центру розвитку дитини «Калинонька»; 

- керівники структурних підрозділів Летичівської селищної ради; 

- старости сіл; 

А також жителі с. Новокостянтинів Гаврилюк Юрій Васильович, Ковальчук Тетяна 

Олексіївна, Надобко Анатолій Костянтинович. 

 
У депутатів не буде заперечень щодо присутності та виступів запрошених та 

присутніх осіб ? Немає. Дякую 

Порядок денний пленарного засідання ви маєте. Відповідно до Регламенту роботи 

ради, порядок денний остаточно затверджується на пленарному засіданні.  

У розпорядженні № 104 про скликання сесії підписаного мною від 14.09.2020 р. на 

розгляд сесії внесено 57 питань. 

 
Пропонується такий порядок денний: 

1. Про розгляд депутатських запитів та звернень 

Доповідає: Попова О.В. 

2. Про внесення змін до структури та штатного розпису Голенищівського ліцею 

Доповідає: Драчук О. 

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

Летичівського району, Хмельницької області 

Доповідає: Білоконь А.О.  

4. Про зміни в штатному розписі Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва 

Летичівської селищної ради  Летичівського району, Хмельницької області 

Доповідає: Черняхович 

5. Про зміни в штатному розписі Летичівського  закладу дошкільної освіти центру 

розвитку дитини «Калинонька» 

Доповідає: Качанюк М.В. 

6. Про внесення змін до структури та штатного розпису ДНЗ №2 «Веселка» 

Летичівської селищної ради 

Доповідає: Кліпановська Н.М.  

7. Про затвердження Порядку та Грошових добових норм витрат на забезпечення 

харчуванням учасників спортивних заходів  

у новій редакції 

Доповідає: Бондарчук Р.С. 



8. Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 

Доповідає: Гулько О.О.  

9. Про внесення змін до структури та штатного розпису Летичівської селищної ради  

Доповідає: Гущак В.М. 

10. Про затвердження передавального акту 

Доповідає: Гущак В.М. 

11. Про внесення змін до Програми ресурсної підтримки місцевих виборів на території 

Летичівської селищної ради у 2020 році 

Доповідає: Гущак В.М. 

12. Про внесення змін в рішення дев’яносто першої сесії №2 від 30.07.2020 року «Про 

визначення одержувача бюджетних коштів та делегування функцій замовника ДП 

«Хмельницькій обласній службі місцевих автодоріг»  

Доповідає: Стадник В.М. 

13. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Доповідає: Стадник В.М. 

14. Про надання дозволу на списання мотокоси «Stihl» та кінопроекторів КН-20 
Доповідає: Стадник В.М. 

15. Про внесення змін до Програми підтримки громадської організації «Пожежні-

добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки 

Доповідає: Бровченко С.С.  

16. Щодо розроблення містобудівної документації «Генеральний план                    смт. 

Летичів Летичівського  району, Хмельницької області» 

Доповідає: Кордиш С.В. 

17. Про внесення змін до Програми надання соціальних послуг селищним центром 

соціальних служб в Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки 

Доповідає: Смакула Л.С. 

18. Про преміювання селищного голови  за серпень 2020 року  

Доповідає: Савранська А.В. 

19. Про встановлення розміру надбавки на жовтень 2020 року 

Доповідає: Савранська А.В. 

20. Про преміювання секретаря Летичівської селищної ради 

Доповідає: Савранська А.В. 

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

Козачки, Варенка, Анютине 

Доповідає: Савранська А.В.  

22. Про затвердження розпорядження селищного голови  «Про преміювання працівників 

Летичівської селищної ради за серпень 2020року» 

Доповідає: Савранська А.В. 

23. Про затвердження розпорядження селищного голови «Про преміювання працівників 

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

2020 року»  

Доповідає: Савранська А.В. 

24. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Савранська А.В.  

25. Про внесення змін до Програми благоустрою на  території Летичівської  

селищної  ради  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 продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:11:005:0001) 

Доповідає: Березовська Л.В. 

29. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:11:009:0001) 

Доповідає: Березовська Л.В. 

30. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:11:010:0001) 

Доповідає: Березовська Л.В. 

31. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:06:016:0001) 

Доповідає: Березовська Л.В. 

32. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:06:011:0001)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

33. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:07:003:0001) 

Доповідає: Березовська Л.В. 

34. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:11:004:0001)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

35. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:08:001:0002) 

Доповідає: Березовська Л.В. 

36. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:08:001:0001) 

Доповідає: Березовська Л.В. 

37. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:08:003:0001) 

Доповідає: Березовська Л.В. 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам 

Доповідає: Березовська Л.В. 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

Доповідає: Березовська Л.В. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення 

Доповідає: Березовська Л.В. 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності 

Доповідає: Березовська Л.В. 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

43. Про передачу земельної ділянки у приватну власність для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва 

Доповідає: Березовська Л.В. 

44. Про резервування земельної ділянки на території Летичівської селищної ради 

Доповідає: Березовська Л.В. 



45. Про надання погодження на розробку документації із землеустрою для відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з подальшою 

передачею у власність 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянки громадянам 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 

населених пунктів 

Доповідає: Березовська Л.В. 

48. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

поділу (об’єднання) земельних ділянок за межами населених пунктів 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

51. Про надання дозволу на розробку проектуземлеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для сінокосіння та випасання худоби сільськогосподарського призначення 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

53. Про розгляд заяв та клопотань 

Доповідає: Березовська Л.В. 

54. Про відмову гр. Колеснику Р.П. у наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

Доповідає: Березовська Л.В. 

55. Про припинення користування земельними ділянками 

Доповідає: Березовська Л.В. 

56. Про розгляд заяв громадян про затвердження проекту землеустрою 

за межами с. Кудинка 

Доповідає: Березовська Л.В. 

57. Різне 

 
В кого які будуть пропозиції щодо порядку денного ?   

 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Варченко М.Л., яка запропонувала прийняти за 

основу порядок денний. 

 

Результати поіменного голосування за основу порядку денного: 

За – 18,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  6 

 

 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Розвору О.К., який запропонував перенести розгляд 

проектів рішень за №28-37 включно наступними після розгляду проекту рішення №1 

 

Результати поіменного голосування за пропозицію порядку денного: 

За – 18,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  6 

 



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

порядок денний проектом рішення №57 «Про відмову в продовдженні терміну дії 

договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:06:011:0001)» 

 

Результати поіменного голосування за доповнення порядку денного: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 1,  Не голосували – 1,  Відсутні –  6 

 

СЛУХАЛИ: депутата селищної ради Грищука О.О., який запропонував перенести розгляд 

проекту рішення №57 «Про відмову в продовдженні терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:06:011:0001)» та розглянути його 

наступним після розгляду проекту рішення №1 перед розглядом проектів рішень №28-37 

 

Результати поіменного голосування за поправку до порядку денного: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  6 

 

Результати поіменного голосування за порядок денний в цілому: 

За – 18,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  6 

 

СЛУХАЛИ: Хуторянець М.І., 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 – 17  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  6 

 

 

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 – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

57. Про відмову  в  продовженні договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:06:011:0001)  

 

СЛУХАЛИ: Грищука Олексія Олексійовича, депутата селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про відмову  в  продовженні договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:06:011:0001)» прийняти як рішення сесії  
 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

28. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:11:005:0001) 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:005:0001)» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 4,  Проти – 6,   Утрималися – 2,  Не голосували – 6,  Відсутні –  7 



 

29. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:11:009:0001) 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:009:0001)» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 4,  Проти – 8,   Утрималися – 3,  Не голосували – 3,  Відсутні –  7 

 

30. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:11:010:0001) 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:010:0001)» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 4,  Проти – 8,   Утрималися – 2,  Не голосували – 4,  Відсутні –  7 

 

31. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:06:016:0001) 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

ділянки (кадастровий номер 6823084200:06:016:0001)» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 2,  Проти – 8,   Утрималися – 4,  Не голосували – 4,  Відсутні –  7 

 

32. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:06:011:0001)  

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

ділянки (кадастровий номер 6823084200:06:011:0001)» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 2,  Проти – 10,   Утрималися – 3,  Не голосували – 3,  Відсутні –  7 

 

33. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:07:003:0001) 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

ділянки (кадастровий номер 6823084200:07:003:0001)» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 5,  Проти – 8,   Утрималися – 2,  Не голосували – 3,  Відсутні –  7 

 

34. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:11:004:0001)  

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:004:0001)» не прийнято як рішення сесії  



Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 3,  Проти – 9,   Утрималися – 32,  Не голосували – 3,  Відсутні –  7 

 

35. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:08:001:0002) 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:001:0002)» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 4,  Проти – 9,   Утрималися – 3,  Не голосували – 2,  Відсутні –  7 

 

36. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:08:001:0001) 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:001:0001)» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 3,  Проти – 10,   Утрималися – 2,  Не голосували – 3,  Відсутні –  7 

 

37. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823084200:08:003:0001) 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:003:0001)» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 3,  Проти – 9,   Утрималися – 3,  Не голосували – 3,  Відсутні –  7 

 

2. Про внесення змін до структури та штатного розпису Голенищівського ліцею 

 

СЛУХАЛИ: Драчука Олександра Івановича, директора Голенищівського ліцею 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до структури та штатного розпису 

Голенищівського ліцею» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 9,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 96,  Відсутні –  7 

 

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

ради Летичівського району, Хмельницької області 

 

СЛУХАЛИ: Білоконя Анатолія Олександровича, директора Летичівського ліцею №3 

Летичівської селищної ради Летичівського району, Хмельницької області» прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 4,  Відсутні –  7 

 

4. Про зміни в штатному розписі Летичівського Центру творчості дітей та юнацтва 

Летичівської селищної ради  Летичівського району, Хмельницької області 

 

СЛУХАЛИ: Черняховича Віталія Костянтиновича, директора Центру творчості дітей та 

юнацтва Летичівської селищної ради  Летичівського району, Хмельницької області 



ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про зміни в штатному розписі Летичівського Центру 

творчості дітей та юнацтва 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 – 3,  Відсутні –  7 

 

5. Про зміни в штатному розписі Летичівського закладу дошкільної освіти центру 

розвитку дитини «Калинонька» 

 

СЛУХАЛИ: Качанюк Марію Василівну, завідувача Летичівського закладу дошкільної 

освіти центру розвитку дитини «Калинонька» 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про зміни в штатному розписі Летичівського закладу 

дошкільної освіти центру розвитку дитини «Калинонька» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 0,  Проти – 6,   Утрималися – 8,  Не голосували – 4,  Відсутні –  7 

 

6. Про внесення змін до структури та штатного розпису ДНЗ №2 «Веселка» 

Летичівської селищної ради 

 

СЛУХАЛИ: Кліпановську Наталію Миколаївну, завідувача ДНЗ №2 «Веселка» 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до структури та штатного розпису ДНЗ 

№2 «Веселка» Летичівської селищної ради» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 1,   Утрималися – 0,  Не голосували – 3,  Відсутні –  7 

 

7. Про затвердження Порядку та Грошових добових норм витрат на забезпечення 

харчуванням учасників спортивних заходів у новій редакції 

 

СЛУХАЛИ: Бондарчука Романа Сергійовича, головного спеціаліста відділу освіти, молоді 

та спорту Летичівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження Порядку та Грошових добових норм витрат 

на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів у новій редакції» прийняти як 

рішення сесії  

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 3,  Відсутні –  7 

 

8. Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 

 

СЛУХАЛИ: Возну Людмилу Валеріївну, головного бухгалтера ПМСД «Летичівської 

селищної ради  

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 – 3,  Відсутні –  7 

 

9. Про внесення змін до структури та штатного розпису Летичівської селищної ради  

 

СЛУХАЛИ: Гущака Василя Миколайовича, заступника селищного голови 

Результати поіменного голосування за основу: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 



 

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

проекта рішення редакцію «-спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності Летичівської селищної ради – 1 одиниця» 

Результати поіменного голосування за поправку: 

За – 15,  Проти – 1,   Утрималися – 1,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до структури та штатного розпису 

Летичівської селищної ради» прийняти як рішення сесії 

 

Результати поіменного голосування в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  7 

 

10. Про затвердження передавального акту 

 

СЛУХАЛИ: Гущака Василя Миколайовича, заступника селищного голови 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження передавального акту» прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

11. Про внесення змін до Програми ресурсної підтримки місцевих виборів на 

території Летичівської селищної ради у 2020 році 

 

СЛУХАЛИ: Гущака Василя Миколайовича, заступника селищного голови 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до 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 – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

12. Про внесення змін в рішення дев’яносто першої сесії №2 від 30.07.2020 року «Про 

визначення одержувача бюджетних коштів та делегування функцій замовника ДП 

«Хмельницькій обласній службі місцевих автодоріг»  

 

СЛУХАЛИ: Стадника Віктора Миколайовича, начальник управління ЖКГ, 

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку Летичівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін в рішення дев’яносто першої сесії №2 

від 30.07.2020 року «Про визначення одержувача бюджетних коштів та делегування 

функцій замовника ДП «Хмельницькій обласній службі місцевих автодоріг» прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

13. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

СЛУХАЛИ: Стадника Віктора Миколайовича, начальник управління ЖКГ, 

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку Летичівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

прийняти як рішення сесії 



Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 1,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

14. Про надання дозволу на списання мотокоси «Stihl» та кінопроекторів КН-20 

 

СЛУХАЛИ: Стадника Віктора Миколайовича, начальник управління ЖКГ, 

енергозбереження, благоустрою та громадського порядку Летичівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання дозволу на списання мотокоси «Stihl» та 

кінопроекторів КН-20» прийняти як рішення сесії 
Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

15. Про внесення змін до Програми підтримки громадської організації «Пожежні-

добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки 

 

СЛУХАЛИ: Бровченка Сергія Сергійовича, старосту с. Ялинівка 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до Програми підтримки громадської 

організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2019-2020 роки» прийняти як 

рішення сесії 

 Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 4,  Відсутні –  7 

 

16. Щодо розроблення містобудівної документації «Генеральний план смт. Летичів 

Летичівського  району, Хмельницької області» 

 

СЛУХАЛИ: Кордиша Сергія Володимировича, начальника відділу будівництва та 

архітектури управління ЖКГ, енергозбереження,  благоустрою та громадського порядку 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Щодо розроблення містобудівної документації 

«Генеральний план смт. Летичів Летичівського  району, Хмельницької області» прийняти 

як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  7 

 

17. Про внесення змін до Програми надання соціальних послуг селищним центром 

соціальних служб в Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2024 

роки 

 

СЛУХАЛИ: Смакулу Людмилу Степанівну, директору Летичівського селищного ЦСС 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до Програми надання соціальних послуг 

селищним центром соціальних служб в Летичівській об’єднаній територіальній громаді на 

2020-2024 роки» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

18. Про преміювання селищного голови  за серпень 2020 року  

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, кепруючого справами виконавчого 

комітету 

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

року» не прийнято як рішення сесії  

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 6,  Проти – 6,   Утрималися – 3,  Не голосували – 3,  Відсутні –  7 



 

19. Про встановлення розміру надбавки на жовтень 2020 року 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, кепруючого справами виконавчого 

комітету 

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

не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 6,  Проти – 6,   Утрималися – 4,  Не голосували – 2,  Відсутні –  7 

 

СЛУХАЛИ: секретаря селищної ради Попову О.В., яка заявила про явний конфлікт 

інтересів при розгляду слідуючого питання, тому участі в голосуванні не прийматиме 

 

20. Про преміювання секретаря Летичівської селищної ради 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, кепруючого справами виконавчого 

комітету 

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

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  7 

 

СЛУХАЛИ: діловода Летичівської селищної ради сіл: Анютине, Козачки, Варенка 

Остаховську., яка заявила про явний конфлікт інтересів при розгляду слідуючого питання, 

тому участі в голосуванні не прийматиме 

 

21. Про преміювання діловода Летичівської селищної ради  старостинського округу 

сіл: Козачки, Варенка, Анютине 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, кепруючого 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 – 3,  Відсутні –  7 

 

22. Про затвердження розпорядження селищного голови  «Про преміювання 

працівників Летичівської селищної ради за серпень 2020року» 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, кепруючого справами виконавчого 

комітету 

Результати поіменного голосування за основу: 

За – 17,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

СЛУХАЛИ: Сербін С.І., депутата селищної ради, яка запропонувала вилучити з проекта 

рішення редакцію «Морозова О.М. – 50%» 

Результати поіменного голосування за поправку №1: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

СЛУХАЛИ: Сербін С.І., депутата селищної ради, яка запропонувала вилучити з проекта 

рішення редакцію «Маринюк М.В. – 35%» 

Результати поіменного голосування за поправку №2: 



За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 2,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

СЛУХАЛИ: Сербін С.І., депутата селищної ради, яка запропонувала змінити редакцію 

рішення з «Ліщинський О.В. – 50%» на «Ліщинський О.В. – 10%» 

Результати поіменного голосування за поправку №3: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 1,  Не голосували – 2,  Відсутні –  7 

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

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

рішення сесії 

Результати поіменного голосування в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  7 

 

23. Про затвердження розпорядження селищного голови «Про преміювання 

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

селищної ради за серпень 2020 року»  

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, кепруючого 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 серпень 2020 року»  

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 3,  Відсутні –  7 

 

24. Про надання матеріальної допомоги 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, кепруючого справами виконавчого 

комітету 

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

сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  7 

 

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

ради  на 2020 рік 

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ради 

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 – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  7 

 

26. Про затвердження розпоряджень селищного голови 

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ради 

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 – 1,  Відсутні –  8 

 



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

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ради 

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 – 1,  Відсутні –  8 

 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника 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 – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника 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 – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  8 

 

43. Про передачу земельної ділянки у приватну власність для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про передачу земельної ділянки у приватну власність для 

ведення товарного  сільськогосподарського виробництва» прийняти як рішення сесії  

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  8 

 

44. Про резервування земельної ділянки на території Летичівської селищної ради 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про резервування земельної ділянки на території 

Летичівської селищної ради» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

45. Про надання погодження на розробку документації із землеустрою для відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з подальшою 

передачею у власність 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання погодження на розробку документації із 

землеустрою для відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з подальшою передачею у власність» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

СЛУХАЛИ: Остаховську Л.В., депутата селищної ради, яка заявила про явний конфлікт 

інтересів в слідуючому питанні порядку денного, тому участі в голосуванні  не 

прийматиме 

 

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки громадянам 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника 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 – 2,  Відсутні –  8 

 

СЛУХАЛИ: депутатів селищної ради Розвору О.К., Тимчик С.М., Грищука О.О., які 

заявили, що мають явний конфлікт інтересів при розгляді служуючого питання порядку 

денного, тому участі в голосуванні не прийматимуть 

 



47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника 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 – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 4,  Відсутні –  7 

 

48. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

щодо відведення земельної ділянки» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

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

поділу (об’єднання) земельних ділянок за межами населених пунктів 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок за межами населених 

пунктів» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

50. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

громадянам 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника 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 – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

51. Про надання дозволу на розробку проектуземлеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для сінокосіння та випасання худоби сільськогосподарського призначення 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання дозволу на розробку проектуземлеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби 

сільськогосподарського призначення» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 4,  Проти – 3,   Утрималися – 7,  Не голосували – 3,  Відсутні –  8 

 

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



 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника 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 – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

СЛУХАЛИ: Остаховську Л.В., депутата селищної ради, яка заявила про явний конфлікт 

інтересів в слідуючому питанні порядку денного, тому участі в голосуванні  не 

прийматиме 

 

53. Про розгляд заяв та клопотань 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  8 

 

54. Про відмову гр. Колеснику Р.П. у наданні дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про відмову гр. Колеснику Р.П. у наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 2,  Відсутні –  8 

 

55. Про припинення користування земельними ділянками 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про припинення користування земельними ділянками» 

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 16,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

56. Про розгляд заяв громадян про затвердження проекту землеустрою за межами                         

с. Кудинка 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про розгляд заяв громадян про затвердження проекту 

землеустрою за межами с. Кудинка» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 15,  Проти – 1,   Утрималися – 1,  Не голосували – 1,  Відсутні –  8 

 

58. Різне 

 

 

Секретар селищної ради                           Олена ПОПОВА  


