
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 

Другої (позачергової) сесії  VІІІ скликання 

 

17.12.2020 р.                                                                                                              смт. Летичів 

 

Зал засідань Летичівської районної ради 

 

 

 

Головуючий на сесії селищний голова Тисячний Ігор Іванович. 

     З 26 обраних депутатів на ІІ пленарному засіданні першої  сесії Летичівської селищної 

ради присутні 20 (Список додається). 

 

 

Сесія є правомочною.   

            На сесії присутні: керівники структурних підрозділів виконавчого апарату 

Летичівської селищної ради, старости старостинських округів. 

Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно затверджується 

на пленарному засіданні.  

 На розгляд сесії внесено  9 питань. 

Пропонується такий порядок денний: 

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

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

Доповідає: Пузарецький В.І. 

2. Про внесення змін до Програми благоустрою на  території Летичівської  

селищної  ради  на 2020 рік 

№п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Гаврищук Олег Леонідович 

2 Грищук Олексій Олексійович 

3 Дядюк Микола Тодосович 

4 Зубкова Антоніна Петрівна  

5 Кабанова Раїса Юріївна 

6 Лук’янченко Михайло Григорович  

7 Маринюк Михайло Вікторович 

8 Марущак Світлана Миколаївна  

9 Матлаєва Ірина Дмитрівна 

10 Морозова Оксана Михайлівна 

11 Полуденний Дмитро Миколайович 

12 Попова Олена Василівна 

13 Провозьон Василь Миколайович  

14 Пузарецький Володимир Іванович  

15 Сінерук Віктор Степанович 

16 Скрипник Михайло Вікторович  

17 Смаглюк Людмила Дмитрівна 

18 Смутко Володимир Олександрович 

19 Тимчик Сергій Миколайович 

20 Хавхун Альона Олексіївна 



Доповідає: Ніцевич А.В.  

3. Про затвердження Регламенту Летичівської селищної ради 

Доповідає: Коберник О.В. 

4. Про створення тендерного комітету Летичівської селищної ради 

Доповідає: Коберник О.В. 

5. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації відділу освіти, молоді  

та спорту Летичівської селищної ради  

Доповідає: Коберник О.В. 

6. Про створення комісії з приймання-передачі комунального майна 

Доповідає: Коберник О.В. 

7. Про умови оплати праці Летичівського селищного голови 

Доповідає: Коберник О.В. 

8. Про розподіл додаткових коштів субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 

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

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

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

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

 

Депутатами запропоновано прийняти за основу порядок денний. 

Голосування - ( Процедурне ) - Поточний порядок денний прийняти за основу 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Голосування -  Поточний порядок денний прийняти в цілому 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Голосування - ( Процедурне ) - Голосування за рішення, які не потребують поправок 

проводити «За основу і в цілому» 

Рішення прийнято ( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

 

Розпочато розгляд питання - №1."Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік" 

По питанню «Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

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

Пузарецький Володимир Іванович   

Голосування - ( За основу і в цілому ) – «Про внесення змін до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік» 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік" 

Завершено виступ: Пузарецький Володимир Іванович. 

 

Розпочато розгляд питання – №2."Про внесення змін до Програми благоустрою 

на  території Летичівської селищної  ради  на 2020 рік" 

Голосування - ( За основу і в цілому ) – «Про внесення змін до Програми благоустрою 

на  території Летичівської селищної  ради  на 2020 рік» 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 



Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми благоустрою на  території 

Летичівської селищної  ради  на 2020 рік" 

 

Розпочато розгляд питання – №3. "Про затвердження Регламенту Летичівської селищної 

ради восьмого скликання" 

Голосування - ( За основу ) - Про затвердження Регламенту Летичівської селищної ради 

восьмого скликання. 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Внесено поправку депутатом Кабановою Р.Ю.: №1 Доповнити пункт 6 Статті 31 . 

Формування проекту порядку денного сесії ради наступним текстом: "Проект порядку 

денного сесії ради формується також на основі пропозицій поданих членами 

тнриторіальної громади у порядку місцевої ініціативи» 

Голосування - ( За поправку ) - № 1 Доповнити пункт 6 Статті 31 . Формування проекту 

порядку денного сесії ради наступним текстом: "Проект порядку денного сесії ради 

формується також на основі пропозицій поданих членами тнриторіальної громади у 

порядку місцевої ініціативи». 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Голосування - ( В цілому ) – «Про затвердження Регламенту Летичівської селищної ради 

восьмого скликання» 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна. 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Регламенту Летичівської селищної ради 

восьмого скликання" 

 

Розпочато розгляд питання – №4."Про внесення змін до складу тендерного комітету 

Летичівської селищної ради" 

Голосування - ( За основу ) – «Про внесення змін до складу тендерного комітету 

Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Внесено поправку секретарем селищної ради  Провозьон В.М.: №1 Внести зміни до 

складу тендерного комітету, а саме: замість Бондарчук Діани Юріївни внести до складу 

комітету Кордиш Сергія Володимировича. 

Голосування - ( За поправку ) - № 1 «Внести зміни до складу тендерного комітету, а саме: 

замість Бондарчук Діани Юріївни внести до складу комітету Кордиш Сергія 

Володимировича»  

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Голосування - ( В цілому ) – «Про внесення змін до складу тендерного комітету 

Летичівської селищної ради» 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до складу тендерного комітету 

Летичівської селищної ради"  

 

Розпочато розгляд питання – №5."Про внесення змін до складу комісії з реорганізації 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради" 



Голосування - ( За основу і в цілому ) – «Про внесення змін до складу комісії з 

реорганізації відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради» 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до складу комісії з реорганізації відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання – №6."Про створення комісії з приймання-передачі 

комунального майна" 

Голосування - ( За основу і в цілому ) – «Про створення комісії з приймання-передачі 

комунального майна» 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про створення комісії з приймання-передачі комунального 

майна" 

 

Розпочато розгляд питання – №7. «Про умови оплати праці Летичівського селищного 

голови» 

Перед початком голосування питання «Про умови оплати праці Летичівського селищного 

голови" від селищного голови  Тисячного Ігоря Івановича надійшла заява про те, що він 

не прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з 

метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про умови оплати праці Летичівського селищного 

голови 

Рішення прийнято ( За - 18 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про умови оплати праці Летичівського селищного голови" 

 

Розпочато розгляд питання -№8."Про розподіл додаткових коштів субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" 

По питанню "Про розподіл додаткових коштів субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" виступила депутат 

Смаглюк Людмила Дмитрівна. 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про розподіл додаткових коштів субвенції з 

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про розподіл додаткових коштів субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" 

 

Розпочато розгляд питання – №9."Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської 

селищної ради на 2020 рік" 

Голосування - ( За основу і в цілому ) – «Про внесення змін до селищного бюджету 

Летичівської селищної ради на 2020 рік» 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської 

селищної ради на 2020 рік" 

Завершено виступ депутата: Смаглюк Людмила Дмитрівна 

 



         Всі питання внесені на розгляд другої (позачергової) сесії Летичівської селищної 

ради VІІІ скликання розглянуто. 

         Другу (позачергову) сесію Летичівської селищної ради VІІІ скликання головуючий 

оголосив закритою 

 

 

Селищний голова                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


