
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
04.12.2020 р.                                    Летичів                                              № 134 

 

 

Про скликання II пленарного засідання 

першої сесії VІІI скликання Летичівської 

селищної ради  

 

 

 

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

Україні»:  

1. Скликати II пленарне засідання першої сесії VІІI скликання 

Летичівської селищної ради з  04.12.2020 року.  

2. Провести II пленарне засідання першої сесії селищної ради 10 грудня 

2020 року о 10.00 год. в смт Летичів, в залі засідань Летичівської районної 

ради.  

3. Виконавчому апарату селищної ради довести до відома депутатів 

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

 

7. Про обрання секретаря Летичівської селищної ради 

8. Про  затвердження структури виконавчих органів ради,  загальної 

чисельності апарату ради та їх виконавчих органів . 

9. Про утворення виконавчого комітету Летичівської селищної ради. 

10. Про затвердження Регламенту роботи Летичівської селищної ради 

11. Про обрання голів постійних комісій селищної ради. 

12.Про затвердження Положення про постійні комісії Летичівської 

селищної ради. 

13. Про затвердження Савранської А.В. на посаду керуючого справами 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради. 

14. Про затвердження Пузарецького В.І. на посаду заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Летичівської селищної ради. 

15. Про затвердження Ніцевича А.В. на посаду заступника 

Летичівського селищного голови. 

16. Про утворення старостинських округів Летичівської селищної ради. 

17. Про затвердження Положення про старосту. 



18.Про затвердження старости Голенищівського старостинського 

округу.  

19. Про затвердження старости Гречинецького старостинського округу 

20. Про затвердження старости Горбасівського старостинського округу 

21. Про затвердження старости Бохнянського старостинського округу 

22. Про затвердження старости Козачківського старостинського округу 

23. Про затвердження старости Кудинського старостинського округу 

24. Про затвердження старости Руднянського старостинського округу 

25. Про затвердження старости Сусловецького старостинського округу 

26. Про затвердження старости Ялинівського старостинського округу. 

27. Про затвердження персонального складу виконавчого Летичівської 

селищної ради. 

28. Різне. 
 

4. Провести засідання постійних комісій в залі засідань Летичівської 

селищної ради   

 

 

Дата і час 

засідання 

Постійні комісії з питань:  

08.12.2020 р 

10.00 год 

- планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг   

08.12.2020 р 

13.00 год 

- містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища; 

09.12.2020 р 

10.00 год 

- дотримання  прав людини, законності, профілактики 

злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, 

етики та регламенту 

09.12.2020 р 

13.00 год 

- охорони здоров’я, освіти, культури,туризму, молоді, 

фізкультури і спорту, соціального захисту; 

 

5. На II пленарне засідання першої сесії VІІI скликання Летичівської 

селищної ради запросити керівників структурних підрозділів Летичівської 

селищної ради та доповідачів. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 

 
 


