
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 

Дев’яносто  п’ятої сесії  VІІ скликання 

Летичівської  селищної ради 

 

22.10.2020 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 п’ятої сесії Летичівської 

селищної ради присутні 15 (Список додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сесія є правомочною.   

На сесії присутні запрошені: 

- 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; 

- Баранєвич Ірина Миколаївна, головний спеціаліст юридичного сектору; 

- Березовська Лілія Василівна, начальник земельного відділу; 

- Качанюк Марія Володимирівна, директор Летичівського закладу дошкільної освіти, 

центру розвитку дитини «Калинонька»; 

- Ткачук Наталія Петрівна, директор Інклюзивно-ресурсного центру; 

- керівники структурних підрозділів Летичівської селищної ради; 

- старости сіл; 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Білоконь Анатолій Олександрович 

2 Варченко Маргарита Львівна 

3 Величко Олександр Павлович 

4 Грищук Олексій Олексійович 

5 Загамула Віктор Омелянович 

6 Користіна Галина Олексіївна 

7 Ключник Юлія Михайлівна 

8 Ленчицька Людмила Миколаївна  

9 Остаховська Любов Володимирівна 

10 Попова Олена Василівна 

11 Самолюк Микола Миколайович 

12 Сербін Світлана Іванівна 

13 Тимчик Сергій Миколайович 

14 Фасенко Тетяна Володимирівна 

15 Хуторянець Марія Іванівна 



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 № 121 про скликання сесії підписаного мною від 19.10.2020 р. на 

розгляд сесії внесено 40 питань. 

 
Пропонується такий порядок денний: 

 
1. Про розгляд депутатських запитів  

Доповідає: Попова О.В. 

2. Про прийняття нерухомого майна у комунальну власність  

Доповідає: Коберник О.В. 

3. Про  зміну складу засновників  КНП «Летичівська центральна районна лікарня»   

Доповідає: Коберник О.В. 

4. Про  зміну складу засновників  Летичівської центральної районної аптеки №14 

Доповідає: Коберник О.В. 

5. Про  зміну складу засновників  КП Летичівської районної ради «Летичівський 

спецлісгосп»   

Доповідає: Коберник О.В. 

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

розвитку дитини «Калинонька 

Доповідає: Качанюк М.В. 

7. Про взяття на баланс Летичівської селищної ради свердловини в                        с. 

Майдан – Вербецький 

Доповідає: Ліщинський О.В. 

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

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Доповідає: Стадник В.М.  

9. Про преміювання секретаря Летичівської селищної ради 

Доповідає: Савранська А.В. 

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

Козачки, Варенка, Анютине 

Доповідає: Савранська А.В. 

11. Про затвердження розпорядження селищного голови  «Про преміювання працівників 

Летичівської селищної ради за вересень 2020року» 

Доповідає: Савранська А.В. 

12. Про затвердження розпорядження селищного голови «Про преміювання працівників 

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

вересень 2020 року»  

Доповідає: Савранська А.В. 

13. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Савранська А.В. 

14. Про затвердження штатного розпису комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Летичівської селищної  ради 

Доповідає: Ткачук Н.П. 

15. Про затвердження розпоряджень першого заступника селищного голови 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

16. Про розподіл додаткових коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевому 

бюджету 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.  

17. Про розподіл додаткових коштів субвенції з місцевого бюджету  на надання державної 



підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного  бюджету   

Доповідає: Смаглюк Л.Д.  

18. Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

19. Про внесення змін до Програми здійснення землеустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2020  рік 

Доповідає: Березовська Л.В. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення 

Доповідає: Березовська Л.В. 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам  

Доповідає: Березовська Л.В. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

Доповідає: Березовська Л.В. 

23. Про передачу земельної ділянки у приватну власність  

Доповідає: Березовська Л.В. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянки АТ «Хмельницькобленерго» 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянки громадянам 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 

населених пунктів Летичівського району Хмельницької області 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 

населеного пункту с. Бохни Летичівського району 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 

населеного пункту с. Іваненці Летичівського району 

Доповідає: Березовська Л.В. 

30. 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. 

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

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

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

Доповідає: Березовська Л.В. 



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

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

34. Про припинення іншого речового права - права оренди земельної ділянки кадастровий 

номер 6823055100:00:024:0071 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

36. Про розгляд заяви громадянина  Чопи С.Г. 

Доповідає: Березовська Л.В. 

37. Про розгляд заяв та клопотань 

Доповідає: Березовська Л.В. 

38. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

Доповідає: Березовська Л.В. 

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою ТОВ «КОМПЛЕКТУХА» 

Доповідає: Березовська Л.В. 

40. Різне  

 

 

В кого які будуть пропозиції щодо порядку денного ?   

 

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

основу порядок денний. 

 

Результати голосування за основу порядку денного: 

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

 

В кого які будуть пропозиції щодо поряджку денного ? Нема. 

 

Результати голосування за порядок денний в цілому: 

За – 18,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: Фасенко Т.В., 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 – 15  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

 

Розпочинається розгляд питань порядку денного. 

 

1. Про розгляд депутатських запитів  

 

СЛУХАЛИ: Попову Олену Василівну, секретаря селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про розгляд депутатських запитів» прийняти як рішення 

сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  10 

 
2. Про прийняття нерухомого майна у комунальну власність  

 

СЛУХАЛИ: Попову Олену Василівну, секретаря селищної ради 



ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про прийняття нерухомого майна у комунальну власність» 

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  10 

 

3. Про  зміну складу засновників  КНП «Летичівська центральна районна лікарня»   

 

СЛУХАЛИ: Попову Олену Василівну, секретаря селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про  зміну складу засновників  КНП «Летичівська 

центральна районна лікарня» прийняти як рішення сесії  

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  10 

 

4. Про  зміну складу засновників  Летичівської центральної районної аптеки №14 

 

СЛУХАЛИ: Попову Олену Василівну, секретаря селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  «Про  зміну складу засновників  Летичівської центральної 

районної аптеки №14» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  10 

 

5. Про  зміну складу засновників  КП Летичівської районної ради «Летичівський 

спецлісгосп»   

 

СЛУХАЛИ: Попову Олену Василівну, секретаря селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про  зміну складу засновників  КП Летичівської районної 

ради «Летичівський спецлісгосп»» прийняти як рішення сесії   

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  10 

 

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

розвитку дитини «Калинонька 

 

СЛУХАЛИ: Качанюк Марію Володимирівну, директора Летичівського закладу 

дошкільної     освіти     центру розвитку дитини «Калинонька» 

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

дошкільної освіти центру розвитку дитини «Калинонька» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  10 

 

7. Про взяття на баланс Летичівської селищної ради свердловини в с. Майдан – 

Вербецький 

 

СЛУХАЛИ: Ліщинського Олега Володимировича, першого заступника селищного 

голови 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про взяття на баланс Летичівської селищної ради 

свердловини в с. Майдан – Вербецький» не прийнято як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 4  Проти – 3,   Утрималися – 8,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

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

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 



 

СЛУХАЛИ: Стадника Віктора Миколайовича, начальника 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 – 14  Проти – 0,   Утрималися – 1,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

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

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

 

9. Про преміювання секретаря Летичівської селищної ради 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючу справами виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради 

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

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

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 

 

10. Про преміювання діловода Летичівської селищної ради  старостинського округу 

сіл: Козачки, Варенка, Анютине 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючу справами виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради 

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 – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

11. Про затвердження розпорядження селищного голови  «Про преміювання 

працівників Летичівської селищної ради за вересень 2020року» 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючу справами виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради 

Результати поіменного голосування за основу: 

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

 

СЛУХАЛИ: Сербін Світлану Іванівну, депутата селищної ради, яка запропонувала: 

«Вилучити із розпорядження прізвища Маринюк М.В. – 35%, Морозова О.М. – 50%» 

 

Результати поіменного голосування за поправку: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 1,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

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

преміювання працівників Летичівської селищної ради за вересень 2020року»» прийняти 

як рішення сесії 



Результати поіменного голосування в цілому: 

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

 

12. Про затвердження розпорядження селищного голови «Про преміювання 

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

селищної ради за вересень 2020 року»  

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючу справами виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради 

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

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

селищної ради за вересень 2020 року» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

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

 

13. Про надання матеріальної допомоги 

 

СЛУХАЛИ: Савранську Антоніну Вікторівну, керуючу справами виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради 

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 – 0,  Відсутні –  9 

 

14. Про затвердження штатного розпису комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Летичівської селищної  ради 

 

СЛУХАЛИ: Ткачук Наталію Петрівну, директора КУ ІРЦ 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження штатного розпису комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Летичівської селищної  ради» не прийнято як рішення 

сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 11  Проти – 0,   Утрималися – 3,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

15. Про затвердження розпоряджень першого заступника селищного голови 

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження розпоряджень першого заступника 

селищного голови» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

16. Про розподіл додаткових коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету 

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про розподіл додаткових коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 



17. Про розподіл додаткових коштів субвенції з місцевого бюджету  на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного  бюджету   

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ради 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про розподіл додаткових коштів субвенції з місцевого 

бюджету  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного  бюджету» прийняти як рішення сесії   

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

18. Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік 

 

СЛУХАЛИ: Смаглюк Людмилу Дмитрівну, начальника відділу фінансів Летичівської 

селищної ради 

 

Результати поіменного голосування за основу: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: Самолюка Миколу Миколайовича, депутата селищної ради, який вніс 

поправку, а саме: “Збільшити обсяг дохідної частини в сумі 15000,00 грн (інша субвенція 

в селищний бюджет) та збільшити обсяг видаткової частини загального фонду по КПКВК 

0111170 КЕКВ 2210 – 15000,00 грн для обладнання туалетної кімнати для діте з 

особливими потреьами 

Результати поіменного голосування за поправку №1: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

СЛУХАЛИ: Білоконя Анатолія Олександровича, депутата селищної ради, який 

запропонував внести поправку, а саме: «Здійснити перерозподіл обсягу видатків: по 

КПКВК 0131010 – перенести асигнування з КЕКВ 2210 на КЕКВ 3110 – 8645,00 грн, по 

КПКВК 0131020 – перенести асигнування з КЕКВ 2210 16291,93 грн на КЕКВ 2111 – 

13354,04 грн та КЕКВ 2120 – 2937,89 грн» 

Результати поіменного голосування за поправку №2: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік» 

прийняти як рішення сесії 

 

Результати поіменного голосування в цілому: 

За – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

19. Про внесення змін до Програми здійснення землеустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2020  рік 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про внесення змін до Програми здійснення землеустрою 

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 – 0,  Відсутні –  9 

 

20. 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 – 15  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

21. 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 – 14  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

22. 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 – 15  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

23. Про передачу земельної ділянки у приватну власність  

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

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

 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності 

 

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 та затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності» 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки АТ «Хмельницькобленерго» 



 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

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

щодо відведення земельної ділянки АТ «Хмельницькобленерго» 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянам 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів Летичівського району Хмельницької 

області 

 

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 Летичівського району Хмельницької області» 

прийняти як рішення сесії  

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населеного пункту с. Бохни Летичівського району 

 

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 населеного пункту с. Бохни Летичівського району» прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населеного пункту с. Іваненці Летичівського району 

 

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 населеного пункту с. Іваненці Летичівського району» прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

За – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 



30. 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 – 14,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 1,  Відсутні –  9 

 
31. 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 – 14,  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)  

 

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)» прийняти як рішення сесії  

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

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

 

33. 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 – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

34. Про припинення іншого речового права - права оренди земельної ділянки 

кадастровий номер 6823055100:00:024:0071 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення  «Про припинення іншого речового права - права оренди 

земельної ділянки кадастровий номер 6823055100:00:024:0071» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

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

 

35. 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 – 15,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,  Відсутні –  9 

 

36. Про розгляд заяви громадянина  Чопи С.Г. 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про розгляд заяви громадянина  Чопи С.Г.» прийняти як 

рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

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

 

37. 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 – 0,  Відсутні –  9 

 
38. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника 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 – 0,  Відсутні –  9 

 
39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою ТОВ «КОМПЛЕКТУХА» 

 

СЛУХАЛИ: Березовську Лілію Василівну, начальника земельного відділу 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою ТОВ «КОМПЛЕКТУХА»» прийняти як рішення сесії 

Результати поіменного голосування за основу і в цілому: 

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

 

40. Різне  

 

СЛУХАЛИ: головного спеціаліста юридичного сектору Баранєвич І.М., яка повідомила 

депутатів про подачу декларацій особам місцевого самоврядування, за період не 

охоплений раніше поданими деклараціями. Особи, які припинили діяльність повязану з 

виконанням функцій місцевого самоврядування зобовязані наступногороку після 

припинення діяльності подавати в установленмоу порядку декларацію особи за минулий 

рік. 

Присутні депутати були ознайомлені в чому і поставили свої підписи.  

 

  

Секретар селищної ради                                 Олена ПОПОВА 

 


