
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 

Третьої сесії  VІІІ скликання 

 

24.12.2020 р.                                                                                                                смт. Летичів 

09 год.14 хв.                                                                 Зал засідань Летичівської районної ради 

 

 

     Головуючий на сесії : селищний голова Тисячний Ігор Іванович. 

     З 26 обраних депутатів на  пленарному засіданні третьої сесії VІІІ скликання 

Летичівської селищної ради присутні 24 депутати (Список додається). 

 

 

Сесія є правомочною.   

Головуючий оголосив пленарне засідання відкритим. 

          На сесії присутні: заступники селищного голови,  керівники структурних 

підрозділів виконавчого апарату Летичівської селищної ради, старости старостинських 

округів, кандидат на посаду старости Руднянського старостинського округу Малакова 

Лідія Василівна , Шевчук О.Р. – начальник Летичівського районного сектору головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, 

Демчишин Ю.М. -  Летичівський відділ поліції ГУНП в Хмельницькій області, Чекерда 

Г.П. - голова ветеранської організації Летичівського  району, Зьомко В.В. - головний лікар 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові обраного депутата 

1 Бойко Людмила Андріївна 

2 Величко Олександр Петрович 

3 Гаврищук Олег Леонідович 

4 Дядюк Микола Тодосович 

5 Загамула Віктор Омелянович 

6 Зубкова Антоніна Петрівна  

7 Кабанова Раїса Юріївна 

8 Ковалець Лілія Олександрівна 

9 Лук’янченко Михайло Григорович  

10 Маринюк Михайло Вікторович 

11 Марущак Світлана Миколаївна  

12 Матлаєва Ірина Дмитрівна 

13 Морозова Оксана Михайлівна 

14 Полуденний Дмитро Миколайович 

15 Попова Олена Василівна 

16 Провозьон Василь Миколайович  

17 Пузарецький Володимир Іванович  

18 Самолюк Микола Миколайович  

19 Сінерук Віктор Степанович 

20 Скрипник Михайло Вікторович  

21 Смаглюк Людмила Дмитрівна 

22 Стадник Віктор Миколайович 

23 Тимчик Сергій Миколайович 

24 Хавхун Альона Олексіївна 



комунальне некомерційне підприємство «Летичівська центральнара йонна лікарня» , 

Скіцько Г.В. бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Летичівська 

центральна районна лікарня, Возна Л.В. - головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітаної 

допомоги», Нагурна Т.Г. - начальник УСЗН Летичівської РДА,  жителі громади 

(представники)  сіл Рудня, Снітівка, Кудинка. 

Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно затверджується 

на пленарному засіданні.  

На розгляд сесії внесено  93 питань. 

Пропонується такий порядок денний: 

1. Про розголяд депутатських запитів 

Доповідає: Провозьон В.М.  

2. Про затвердження Програми підтримки громадської організації «Пожежні-добровольці 

Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки 

Доповідає: Бровченко С.С. 

3. Про затвердження Програми соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги 

інвалідам другої світової  війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, 

ветеранам праці, людям похилого віку на 2021-2025 роки 

Доповідає: 

4. Про затвердження Програми соціальної підтримки, трудової і медичної реабілітації та 

інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів Всеукраїнської організації 

інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 2021  – 2025 роки 

Доповідає: Осадча М.І. 

5. Про внесення змін до Програми діяльності та утримання трудового архіву Летичівської 

селищної ради на 2019-2022 роки  

Доповідає: Матенко Л.М. 

6. Про затвердження Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі 

злочинністю Летичівської територіальної громади «Правопорядок 2021-2025» 

Доповідає: Демчишин Ю.М. 

7. Про затвердження  Цільової  програми забезпечення пожежної безпеки населених 

пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної 

охорони у Летичівській ОТГ на 2021 - 2025 роки 

Доповідає: Шевчук О. 

8. Про затвердження Передавального акту КНП «Летичівська ЦРЛ» Летичівської районної 

ради 

Доповідає: Зьомко В.В. 

9. Про затвердження  Програми розвитку Комунального некомерційного підприємства 

«Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького 

району  Хмельницької області   на 2021 рік 

Доповідає: Зьомко В.В. 

10. Про затвердження Статуту КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської 

селищної ради Хмельницького району  Хмельницької області 

Доповідає: Зьомко В.В. 

11. Про затвердження фінансового плану на 2021 рік КНП «Летичівська багатопрофільна 

лікарня» Летичівської селищної ради 

Доповідає: Скіцько Г.В. 

12. Про затвердження звіту про виконання  фінансовому плану підприємства за ІIІ квартал 

2020 року  КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради 

Доповідає: Возна Л.В. 

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

Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 

Доповідає: Возна Л.В. 



14. Про внесення змін до Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу на 2020 -2021 роки 

Доповідає: Возна Л.В. 

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

Летичівської селищної ради 

Доповідає: Возна Л.В. 

16. Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту пільгових категорій 

громадян Летичівської громади на 2021-2022 роки 

Доповідає: Нагурна Т.Г. 

17. Про внесення змін до Програми забезпечення якісного обслуговування та соціальної 

підтримки населення на території Летичівської селищної об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області на 2020-2021 роки          

Доповідає: Нагурна Т.Г.  

18. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування на території 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки 

Доповідає: Провозьон В.М. 

19. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Провозьон В.М.  

20. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку  

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В. 

21. Про затвердження Програми благоустрою на території Летичівської селищної ради на 

2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В. 

22. Про затвердження Програми розвитку комунального госпрозрахункового 

підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В. 

23. Про затвердження Програми забезпечення екологічного безпечного збирання, 

перевезення, захоронення відходів у населених пунктах Летичівської селищної ради на 

2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В. 

24. Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт на території 

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В. 

25. Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин 

гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки 

Доповідає: Ніцевич А.В. 

26. Про умови оплати праці Летичівського селищного голови 

Доповідає: Ніцевич А.В. 

27. Про затвердження Програми «Питна вода» на 2021-2025 роки 

Доповідає: Пузарецький В.І. 

28. Про виплату  щорічної  грошової винагороди керівникам  комунальних   підприємств 

закладів  освіти у 2020 році 

Доповідає: Пузарецький В.І. 

29. Про затвердження Положення про преміювання, надання матеріальної допомоги 

працівникам виконавчого комітету, службовцям та технічним працівникам Летичівської 

селищної ради у 2021 році 

Доповідає: Пузарецький В.І. 

30. Про  затвердження  передавального акта  Летичівської центральної районної аптеки 

№14  

Доповідає: Пузарецький В.І. 

31. Про  затвердження  передавального  акта нерухомого  майна Летичівської  районної 

ради 



Доповідає: Пузарецький В.І. 

32. Про  затвердження Статуту Летичівської комунальної аптеки №14 Доповідає: 

Пузарецький В.І. 

33. Про затвердження Програми забезпечення містобудівною документацією населених 

пунктів на території Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Кордиш С.В. 

34. Про затвердження Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на території Летичівської селищної ради на 2021-

2025 роки 

Доповідає: Міхурінська А.М. 

35. Про затвердження Програми запобігання поширенню на території Летичівської 

селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2021 році 

Доповідає: Міхурінська А.М. 

36. Про обрання голови постійної комісії з питань дотримання  прав людини, законності, 

профілактики злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, етики та 

регламенту   

Доповідає: Коберник О.В. 

37. Про обрання голови постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг 

Доповідає: Коберник О.В. 

38. Про обрання голови постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  

Доповідає: Коберник О.В. 

39. Про обрання голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту 

Доповідає: Коберник О.В. 

40. Про внесення змін до рішення І сесії  Летичівської селищної ради (ІІ пленарного 

засідання) від 10.12.2020 р. №8 «Про  затвердження структури виконавчих органів ради,  

загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» 

Доповідає: Майська О.В. 

41. Про затвердження на посаду старости Руднянського старостинського округу 

Доповідає: Майська О.В. 

42. Про внесення змін до рішення 2 (позачергової) сесїі Летичівської селищної ради №5  

«Про внесення змін до складу комісії з реорганізації відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради  

Доповідає: Ваврик Н.М.  

43.Про затвердження розпоряджень селищного голови 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

44. Про надання  Летичівському  КГП «Злагода» дозволу  на отримання  кредитного 

ліміту на поточний  рахунок 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

45. Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної ради № 30 від 30.07.2020 року «Про 

розподіл коштів освітньої субвенції з з державного  бюджету місцевому  бюджету з 

01.08.2020 року» 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

46. Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної ради № 31 від 30.07.2020 року « Про 

розподіл коштів субвенції з  місцевого бюджету  на надання державної підтримки особам 

з  особливими освітніми потребами за  рахунок відповідної субвенції  з  державного  

бюджету з 01.08.2020 року» 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

47. Про створення виконавчого органу - відділу фінансів Летичівської селищної ради. 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 



48. Про затвердження Положення про відділ фінансів Летичівської селищної ради 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

49. Про  розподіл коштів освітньої субвенції   з державного  бюджету місцевому  бюджету 

на 2021 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

50. Про розподіл коштів субвенції з місцевого бюджету  на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного  

бюджету на 2021 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

51.Про бюджет селищної територіальної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

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

Доповідає: Смаглюк Л.Д. 

53. Про затвердження Програми здійснення землеустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2021  рік 

Доповідає: Березовська Л.В. 

54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам  

Доповідає: Березовська Л.В. 

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

Доповідає: Березовська Л.В. 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

надання її в оренду 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства, які розташовані за межами 

населених пунктів Хмельницького району Хмельницької області 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянки громадянам 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянок для ведення особистого селянського господарства, 

які розташовані за межами населеного пункту с. Бохни Хмельницького району 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

62. Про надання  Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛМА АГРОГРУП» дозвіл 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки(невитребувані земельні 

частки (паї)). 

Доповідає: Березовська Л.В. 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

надання їх в оренду АТ «Хмельницькобленерго» 

Доповідає: Березовська Л.В. 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності  

Доповідає: Березовська Л.В. 



65. Про передачу земельних ділянок (не витребувані частки (паї)) в оренду ТОВ «Олма 

Агрогруп» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

ділянки АТ «Хмельницькобленерго» 

Доповідає: Березовська Л.В. 

67. Про надання згоди на укладення договору про встановлення земельного сервітуту 

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

земельних ділянок  

Доповідає: Березовська Л.В. 

70. Про передачу земельної ділянки у приватну власність  

Доповідає: Березовська Л.В. 

71. Про резервування земельної ділянки на території Летичівської селищної ради 

Доповідає: Березовська Л.В. 

72. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

Доповідає: Березовська Л.В. 

73. Про припинення дії договору  оренди земельної ділянки яка розташована за адресою: 

вул. Івана Франка, 33/9,  смт Летичів, Хмельницького району, Хмельницької області  

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

75. Про розгляд заяв та клопотань 

Доповідає: Березовська Л.В. 

76. Про розгляд заяви № Д -2627 гр. Дідук О.О. про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0072)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

77. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823055100:00:024:0072)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

78. Про припинення права користування  

земельною ділянкою (кадастровий номер 6823055100:00:026:0018) 

Доповідає: Березовська Л.В. 

79. Про укладання на новий строк договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823055100:00:034:0003)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

80. Про розгляд заяви гр. Маркевича А.Б. 

Доповідає: Березовська Л.В. 

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Доповідає: Березовська Л.В. 

82. Про укладання на новий строк договору оренди земельної ділянки з ПрАТ «Київстар»  

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

6823084200:11:005:0001)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

6823084200:11:009:0001)  

Доповідає: Березовська Л.В. 



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

6823084200:11:010:0001)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

6823084200:06:016:0001)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

6823084200:07:003:0001)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

6823084200:11:004:0001)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

6823084200:08:001:0002)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

6823084200:08:001:0001)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

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

6823084200:08:003:0001)  

Доповідає: Березовська Л.В. 

92. Про дострокове припинення повноважень депутата Летичівської селищної ради 

Доповідає: Провозьон В.М. 

93. Різне 

 

Депутатами запропоновано прийняти за основу порядок денний. 

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

Рішення прийнято  

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

 

Депутат Самолюк Микола Миколайович запропонував «Внести зміни до поточного 

порядку денного, а саме: розглянути першим питанням проєкт рішення №41 "Про 

затвердження на посаду старости Руднянського старостинського округу"» 

Голосування - (Процедурне) - Внести зміни до поточного порядку денного, а саме: 

розглянути першим питанням проєкт рішення №41 "Про затвердження на посаду старости 

Руднянського старостинського округу" 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

 

Голосування - (Процедурне) - Поточний порядок денний прийняти в цілому 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

 

Депутат Матлаєва Ірина Дмитрівна запропонувала «Голосування за рішення, які не 

потребують поправок проводити «За основу і в цілому»». 

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

проводити «За основу і в цілому» 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

 

Розпочато розгляд питання - №41 "Про затвердження на посаду старости Руднянського 

старостинського округу" 

 



 

Селищним головою Тисячним Ігорем Івановичем  внесено кандидатуру кандидата на 

посаду старости Руднянського старостинського округу Малакову Лідію Василівну. 

 

Надано слово запрошеним: Малакова Лідія Василівна. 

Малакова Лідія Василівна  інформувала депутатів щодо автобіографічних даних, здобуту 

освіту та  трудову діяльність. 

Завершено виступ запрошеним: Малакова Лідія Василівна 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна  

Депутат: Хавхун Альона Олексіївна запитала кандидата на посаду старости Малакову 

Лідію Василівну про плани та бачення  на вказаній посаді. 

Малакова Лідія Василівна повідомила про першочергові  кроки на посаді – розвиток 

інфраструктури сіл старостинського округу, забезпечення домогосподарств питною 

водою. 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ запрошеним: Малакова Лідія Василівна 

Надано слово депутату: Дядюк Микола Тодосович 

Завершено виступ депутата: Дядюк Микола Тодосович 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Надано слово депутату: Маринюк Михайло Вікторович 

Завершено виступ депутата: Маринюк Михайло Вікторович 

Надано слово запрошеним: Сенів Раїса Вікторівна 

Завершено виступ запрошеним: Сенів Раїса Вікторівна 

Надано слово депутату: Морозова Оксана Михайлівна 

Завершено виступ депутата: Морозова Оксана Михайлівна 

Виступили присутні представники від жителів сіл Рудня, Снітівка.  

Надано слово депутату: Кабанова Раїса Юріївна  

Надано слово запрошеним: Малакова Лідія Василівна 

Завершено виступ запрошеним: Малакова Лідія Василівна 

Завершено виступ депутата: Кабанова Раїса Юріївна 

Голосування - (За основу і в цілому) - Про затвердження на посаду старости Руднянського 

старостинського округу. 

Рішення прийнято  

( За - 15 Проти - 0 Утримались - 7 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження на посаду старости Руднянського 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання №1 "Про направлення депутатських запитів" 

Надано слово депутату: Провозьон Василь Миколайович, який повідомив що попередньо 

надійшло два депутатські запити:  

- депутатський запит депутата Матлаєвої Ірини Дмитрівни  - про врахування  при 

формуванні Програми  соціально-економічного розвитку на 2021 рік розроблення 

проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту доріг в 

смт.Летичів: пров. Зубкова Івана, вул. Якова Гальчевського (Примакова), передбачити 

кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального 

ремонту вказаних доріг,  

- депутатський запит депутата Величко Олександра Павловича - про внесення змін до 

Регламенту Летичівської селищної ради   щодо висвітлення діяльності депутатського 

корпусу та виконавчого комітету Летичівської селищної ради.   

Депутат Величко Олександр Павлович  зняв свій запит з розгляду. 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 



Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

Надано слово депутату: Попова Олена Василівна 

Завершено виступ депутата: Попова Олена Василівна  

 

Голосування - ( За основу і в цілому ) – «Про направлення депутатських запитів» 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про направлення депутатських запитів". 

 

Розпочато розгляд питання №2 "Про затвердження Програми підтримки громадської 

організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми підтримки 

громадської організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми підтримки громадської 

організації «Пожежні-добровольці Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №3 "Про затвердження Програми соціальної, трудової, 

медичної реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової  війни, учасникам бойових 

дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2021-2025 

роки" 

Надано слово запрошеним: Чекерда Галина Петрівна, повідомила  присутнім  про   

Програму соціальної, трудової, медичної реабілітаційної допомоги інвалідам другої 

світової  війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, 

людям похилого віку,  статистичну інформацію. Звернула  увагу на  збереження  

Братських могил загиблих у Другій світовій  війні. 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми соціальної, трудової, 

медичної реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової  війни, учасникам бойових 

дій, учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2021-2025 

роки". 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми соціальної, трудової, медичної 

реабілітаційної допомоги інвалідам другої світової  війни, учасникам бойових дій, 

учасникам війни, дітям війни, ветеранам праці, людям похилого віку на 2021-2025 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №4 "Про затвердження Програми соціальної підтримки, 

трудової і медичної реабілітації та інтеграції Летичівського районного товариства 

інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 

2021  – 2025 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми соціальної підтримки, 

трудової і медичної реабілітації та інтеграції Летичівського районного товариства 

інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 

2021  – 2025 роки". 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми соціальної підтримки, трудової 

і медичної реабілітації та інтеграції Летичівського районного товариства інвалідів 



Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» на 2021  – 2025 

роки" 

 

Розпочато розгляд питання №5 "Про внесення змін до Програми діяльності та утримання 

трудового архіву Летичівської селищної ради на 2019-2022 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до Програми діяльності та 

утримання трудового архіву Летичівської селищної ради на 2019-2022 роки 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми діяльності та утримання 

трудового архіву Летичівської селищної ради на 2019-2022 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №6 "Про затвердження Програми посилення охорони 

публічної безпеки і боротьби зі злочинністю Летичівської територіальної громади 

«Правопорядок 2021-2025»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми посилення охорони 

публічної безпеки і боротьби зі злочинністю Летичівської територіальної громади 

«Правопорядок 2021-2025» 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми посилення охорони публічної 

безпеки і боротьби зі злочинністю Летичівської територіальної громади «Правопорядок 

2021-2025»" 

 

Розпочато розгляд питання №7 "Про затвердження  Цільової  програми забезпечення 

пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку 

інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Летичівській ОТГ на 2021 - 2025 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження  Цільової  програми 

забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, 

розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Летичівській ОТГ на 2021 - 

2025 роки" 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження  Цільової  програми забезпечення 

пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку 

інфраструктури підрозділів пожежної охорони у Летичівській ОТГ на 2021 - 2025 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №8 "Про затвердження Передавального акту КНП 

«Летичівська ЦРЛ» Летичівської районної ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Передавального акту КНП 

«Летичівська ЦРЛ» Летичівської районної ради 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Передавального акту КНП «Летичівська 

ЦРЛ» Летичівської районної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №9 "Про затвердження  Програми розвитку Комунального 

некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської 

селищної ради Хмельницького району  Хмельницької області   на 2021 рік" 



Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про затвердження  Програми розвитку 

Комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» 

Летичівської селищної ради Хмельницького району  Хмельницької області   на 2021 рік" 

Рішення прийнято  

( За - 25 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження  Програми розвитку Комунального 

некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської 

селищної ради Хмельницького району  Хмельницької області   на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №10 "Про затвердження Статуту КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району  

Хмельницької області" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Статуту КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району  

Хмельницької області 

Рішення прийнято  

За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Статуту КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького району  

Хмельницької області" 

 

Розпочато розгляд питання №11 "Про затвердження фінансового плану на 2021 рік КНП 

«Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження фінансового плану на 2021 рік 

КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження фінансового плану на 2021 рік КНП 

«Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №12 "Про затвердження звіту про виконання  фінансовому 

плану підприємства за ІIІ квартал 2020 року  КНП «Летичівський центр ПМСД» 

Летичівської селищної ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження звіту про виконання  

фінансовому плану підприємства за ІIІ квартал 2020 року  КНП «Летичівський центр 

ПМСД» Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження звіту про виконання  фінансовому плану 

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

селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №13 "Про внесення змін до Програми розвитку первинної 

медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 



Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №14 "Про внесення змін до Програми покращення надання 

медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування –  

( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до Програми покращення надання медичної 

допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021 роки 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми покращення надання 

медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021 роки" 

 

Розпочато розгляд питання № 15 Про затвердження фінансового плану на 2021 рік КНП 

«Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження фінансового плану на 2021 рік 

КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради  

Рішення прийнято ( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання Про затвердження фінансового плану на 2021 рік КНП 

«Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради 

 

Розпочато розгляд питання №16 "Про затвердження  комплексної Програми cоціального  

захисту  пільгових категорій громадян  Летичівської   територіальної громади  на   2021-

2022 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження  комплексної Програми 

cоціального  захисту  пільгових категорій громадян  Летичівської   територіальної громади  

на   2021-2022 роки 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження  комплексної Програми cоціального  

захисту  пільгових категорій громадян  Летичівської   територіальної громади  на   2021-

2022 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №17 "Про внесення змін до Програми забезпечення якісного 

обслуговування та соціальної підтримки населення на території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2020-2021 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до Програми забезпечення 

якісного обслуговування та соціальної підтримки населення на території Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2020-2021 роки" 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми забезпечення якісного 

обслуговування та соціальної підтримки населення на території Летичівської селищної 

об’єднаної територіальної громади Хмельницької області на 2020-2021 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №18 "Про затвердження Програми розвитку місцевого 

самоврядування на території Летичівської селищної  територіальної громади на 2021-2023 

роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми розвитку місцевого 

самоврядування на території Летичівської селищної  територіальної громади на 2021-2023 

роки 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми розвитку місцевого 

самоврядування на території Летичівської селищної  територіальної громади на 2021-2023 

роки" 

 

Розпочато розгляд питання №19 "Про надання матеріальної допомоги" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання матеріальної допомоги 

Рішення прийнято ( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання матеріальної допомоги" 

 

Розпочато розгляд питання №20 "Про затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної територіальної громади на 2021 рік" 

Надано слово заступнику селищного голови : Пузарецький Володимир Іванович. 

По питанню «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної територіальної громади на 2021 рік" доповідав Заступник 

селищного голови Пузарецький Володимир Іванович , який зокрема вніс пропозицію  

щодо розроблення концепції будівництва доріг в Летичівській ОТГ. 

Завершено виступ заступника селищного голови: Пузарецький Володимир Іванович 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Депутат Матлаєва Ірина Дмитрівна підтримала пропозицію Пузарецького В.І. , щодо 

необхідності розроблення концепції будівництва доріг в Летичівській ОТГ. 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної територіальної громади на 

2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання  "Про затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної територіальної громади на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №21 "Про затвердження   Програми благоустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування – ( За основу і в цілому ) - Про затвердження   Програми благоустрою на 

території Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження   Програми благоустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №22 "Про затвердження Програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

Перед початком голосування питання "Про затвердження Програми розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2021 рік" від депутата Дядюка Миколи Тодосовича надійшла заява про те, що він не 

прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з метою 

уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №23   "Про затвердження Програми забезпечення 

екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у населених 

пунктах Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

 

 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми забезпечення 

екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у населених 

пунктах Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми забезпечення екологічного 

безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у населених пунктах 

Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №24 "Про затвердження Програми організації та проведення 

громадських робіт на території Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми організації та 

проведення громадських робіт на території Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми організації та проведення 

громадських робіт на території Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №25 "Про затвердження Програми регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 

2021-2025 роки" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми регулювання 

чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської 

селищної ради на 2021-2025 роки 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми регулювання чисельності 

безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 

2021-2025 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №26 "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. 



Надано слово запрошеним: Ваврик Наталія Миколаївна – начальник відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Ваврик Н.М. доповіла 

по питанню «Про умови оплати праці Летичівського селищного голови". 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - № 26-3/2020 Про умови оплати праці 

Летичівського селищного голови 

Рішення прийнято 

( За - 16 Проти - 0 Утримались - 6 НЕ голосували - 3 ) 

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

 

Розпочато розгляд питання №27 "Про затвердження Програми «Питна вода» на 2021-2025 

роки" 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми «Питна вода» на 

2021-2025 роки 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми «Питна вода» на 2021-2025 

роки" 

 

Розпочато розгляд питання №28 "Про виплату  щорічної  грошової винагороди керівникам  

комунальних   підприємств закладів  освіти у 2020 році" 

Перед початком голосування питання «Про виплату  щорічної  грошової винагороди 

керівникам  комунальних   підприємств закладів  освіти у 2020 році" від депутата 

Марущак Світлани Миколаївни надійшла заява про те, що вона не прийматиме  участі в 

обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з метою уникнення конфлікту  

інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про виплату  щорічної  грошової винагороди 

керівникам  комунальних   підприємств закладів  освіти у 2020 році 

Рішення прийнято ( За - 21 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання №28-3/2020 "Про виплату  щорічної  грошової винагороди 

керівникам  комунальних   підприємств закладів  освіти у 2020 році" 

 

Розпочато розгляд питання №29 затвердження Положення про преміювання, надання 

матеріальної допомоги працівникам виконавчого комітету, службовцям та технічним 

працівникам Летичівської селищної ради у 2021 році" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Положення про преміювання, 

надання матеріальної допомоги працівникам виконавчого комітету, службовцям та 

технічним працівникам Летичівської селищної ради у 2021 році 

Рішення прийнято  

( За - 14 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 9 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Положення про преміювання, надання 

матеріальної допомоги працівникам виконавчого комітету, службовцям та технічним 

працівникам Летичівської селищної ради у 2021 році" 

 

Розпочато розгляд питання №30 "Про  затвердження  передавального  акта  Летичівської 

центральної районної аптеки №14" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про  затвердження  передавального  акта  

Летичівської центральної районної аптеки №14 

Рішення прийнято  



( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання №30 "Про  затвердження  передавального  акта  Летичівської 

центральної районної аптеки №14" 

 

Розпочато розгляд питання №31 "Про  затвердження  передавального  акта нерухомого  

майна Летичівської  районної ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про  затвердження  передавального  акта 

нерухомого  майна Летичівської  районної ради 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання №31 "Про  затвердження  передавального  акта нерухомого  

майна Летичівської  районної ради" 

Розпочато розгляд питання №32 "Про  затвердження Статуту Летичівської комунальної 

аптеки №14" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про  затвердження Статуту Летичівської 

комунальної аптеки №14 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання  "Про  затвердження Статуту Летичівської комунальної 

аптеки №14" 

 

Розпочато розгляд питання №33 "Про затвердження Програми забезпечення 

містобудівною документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради 

на 2021 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми забезпечення 

містобудівною документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради 

на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми забезпечення містобудівною 

документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №34 "Про затвердження Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки" 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки 

Рішення прийнято  

( За - 25 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №35 "Про затвердження Програми запобігання поширенню на 

території Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2021 році" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - № 35-3/2020 Про затвердження Програми 

запобігання поширенню на території Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 

у 2021 році 



Рішення прийнято  

( За - 25 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми запобігання поширенню на 

території Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2021 році" 

Розпочато розгляд питання №36 "Про обрання голови постійної комісії з питань 

дотримання  прав людини, законності, профілактики злочинності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту" 

Перед початком голосування питання "Про обрання голови постійної комісії з питань 

дотримання  прав людини, законності, профілактики злочинності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту" від депутата Тимчик Сергій Миколайович 

надійшла заява про те, що він не прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно 

вищевказаного питання з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про обрання голови постійної комісії з питань 

дотримання  прав людини, законності, профілактики злочинності, запобігання корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 5 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено виступ депутата: Тимчик Сергій Миколайович 

Завершено розгляд питання "Про обрання голови постійної комісії з питань дотримання  

прав людини, законності, профілактики злочинності, запобігання корупції, депутатської 

діяльності, етики та регламенту" 

 

Розпочато розгляд питання №37 "Про обрання голови постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг" 

Перед початком голосування питання "Про обрання голови постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг" від депутата Морозової Оксани Михайлівни 

надійшла заява про те, що вона не прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні 

відносно вищевказаного питання з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про обрання голови постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, ... 

Рішення прийнято  

( За - 16 Проти - 0 Утримались - 3 НЕ голосували - 6 ) 

Завершено розгляд питання "Про обрання голови постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг" 

 

Розпочато розгляд питання №38 "Про обрання голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища" 

Перед початком голосування питання "Про обрання голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища"від депутата Скрипника Михайла Вікторовича надійшла заява про те, що він 

не прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з 

метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про обрання голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 3 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про обрання голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища" 

Розпочато розгляд питання №39 "Про обрання голови постійної комісії з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту" 

Перед початком голосування питання "Про обрання голови постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища" від депутата Марущак Світлани Миколаївни надійшла заява про те, що він 

не прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з 

метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про обрання голови постійної комісії з питань 

охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, соціального 

захисту 

Рішення прийнято ( За - 22 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про обрання голови постійної комісії з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту" 

 

Розпочато розгляд питання №40 "Про внесення змін до рішення І сесії  Летичівської 

селищної ради (ІІ пленарного засідання) від 10.12.2020 р. №8 «Про  затвердження 

структури виконавчих органів ради,  загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих 

органів»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до рішення І сесії  Летичівської 

селищної ради (ІІ пленарного засідання) від 10.12.2020 р. №8 «Про  затвердження 

структури виконавчих органів ради,  загальної чисельності апарату ... 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до рішення І сесії  Летичівської селищної 

ради (ІІ пленарного засідання) від 10.12.2020 р. №8 «Про  затвердження структури 

виконавчих органів ради,  загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів»" 

 

Розпочато розгляд питання №42 "Про внесення змін до рішення 88  (позачергової) сесїі 

Летичівської селищної ради № 1  «Про внесення змін до рішення 87 сесії Летичівської 

селищної ради №81 від 26.05.2020 р.» «Про припинення юридичної особи» " 

Надано слово запрошеним: Ваврик Наталія Миколаївна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

Начальник відділу бухгалтерського обліку Ваврик Н.М. доповіла по питанню "Про 

внесення змін до рішення 88  (позачергової) сесїі Летичівської селищної ради № 1  «Про 

внесення змін до рішення 87 сесії Летичівської селищної ради №81 від 26.05.2020 р.» 

«Про припинення юридичної особи» ". 

Перед початком голосування питання №42 "Про внесення змін до рішення 88  

(позачергової) сесїі Летичівської селищної ради № 1  «Про внесення змін до рішення 87 

сесії Летичівської селищної ради №81 від 26.05.2020 р.» «Про припинення юридичної 

особи» " від депутата  Пузарецького Володимира Івановича надійшла заява про те, що він 

не прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з 

метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до рішення 88  (позачергової) 

сесїі Летичівської селищної ради № 1  «Про внесення змін до рішення 87 сесії 

Летичівської селищної ради №81 від 26.05.2020 р.» «Про припинення юридичної особи» " 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено виступ запрошеним: Ваврик Наталія Миколаївна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін до рішення 88  (позачергової) сесїі 

Летичівської селищної ради № 1  «Про внесення змін до рішення 87 сесії Летичівської 

селищної ради №81 від 26.05.2020 р.» «Про припинення юридичної особи» " 

 

Розпочато розгляд питання №43 "Про затвердження розпоряджень селищного голови" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження розпоряджень селищного 

голови 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження розпоряджень селищного голови" 

 

Розпочато розгляд питання №44  "Про надання  Летичівському  КГП «Злагода» дозволу  

на отримання  кредитного ліміту на поточний  рахунок" 

Перед початком голосування питання "Про надання  Летичівському  КГП «Злагода» 

дозволу  на отримання  кредитного ліміту на поточний  рахунок" від депутата Дядюк 

Миколи Тодосовича надійшла заява про те, що він не прийматиме  участі в обговорені та  

голосуванні відносно вищевказаного питання з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - про надання  Летичівському  КГП «Злагода» 

дозволу  на отримання  кредитного ліміту на поточний  рахунок. 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання  Летичівському  КГП «Злагода» дозволу  на 

отримання  кредитного ліміту на поточний  рахунок" 

 

Розпочато розгляд питання №45 "Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної ради № 

30 від 30.07.2020 року «Про розподіл коштів освітньої субвенції  з державного  бюджету 

місцевому  бюджету з 01.08.2020 року»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної 

ради № 30 від 30.07.2020 року «Про розподіл коштів освітньої субвенції з з державного  

бюджету місцевому  бюджету з 01.08.2020 року» 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної ради № 30 

від 30.07.2020 року «Про розподіл коштів освітньої субвенції  з державного  бюджету 

місцевому  бюджету з 01.08.2020 року»" 

 

Розпочато розгляд питання №46 "Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної ради № 

31 від 30.07.2020 року «Про розподіл коштів субвенції з місцевого бюджету  на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного  бюджету з 01.08.2020 року»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної 

ради № 31 від 30.07.2020 року «Про розподіл коштів субвенції з місцевого бюджету  на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми ... 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін до рішення 91 сесії селищної ради № 31 

від 30.07.2020 року «Про розподіл коштів субвенції з місцевого бюджету  на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного  бюджету з 01.08.2020 року»" 

 

Розпочато розгляд питання №47 "Про створення виконавчого органу – відділу фінансів 

Летичівської селищної ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про створення виконавчого органу – відділу 

фінансів Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про створення виконавчого органу – відділу фінансів 

Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №48 "Про затвердження положення про відділ фінансів 

Летичівської селищної ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження положення про відділ фінансів 

Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження положення про відділ фінансів 

Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №49 "Про  розподіл коштів освітньої субвенції   з державного  

бюджету місцевому  бюджету на 2021 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

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

державного  бюджету місцевому  бюджету на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про  розподіл коштів освітньої субвенції   з державного  

бюджету місцевому  бюджету на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №50 "Про розподіл коштів субвенції з місцевого бюджету  на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного  бюджету на 2021 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

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

бюджету  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного  бюджету на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про розподіл коштів субвенції з місцевого бюджету  на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного  бюджету на 2021 рік" 

 



Розпочато розгляд питання №51 "Про селищний бюджет  територіальної громади   

Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

Надано слово запрошеним: Смаглюк Людмила Дмитрівна – начальник відділу фінансів. 

Начальник  відділу фінансів  Смаглюк Л.Д. – доповіла питання "Про селищний бюджет  

територіальної громади   Летичівської селищної ради на 2021 рік", зокрема  повідомила 

інформацію   про дохідну, видаткову частини бюджету  розвитку та іншу інформацію 

згідно пояснювальної записки  до проекту  рішення "Про селищний бюджет  

територіальної громади   Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про селищний бюджет  територіальної громади   

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання "Про селищний бюджет  територіальної громади   

Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №52 "Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської 

селищної ради на 2020 рік" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

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 - 2 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської 

селищної ради на 2020 рік" 

Завершено виступ запрошеним: Смаглюк Людмила Дмитрівна 

 

Розпочато розгляд питання №53 "Про затвердження Програми здійснення землеустрою на 

території Летичівської селищної ради на 2021  рік" 

Надано слово запрошеним: Березовська Лілія Василівна - начальник  земельного відділу. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Програми здійснення 

землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2021  рік 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 1 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми здійснення землеустрою на 

території Летичівської селищної ради на 2021  рік" 

 

Розпочато розгляд питання №54 "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №55 "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених 

пунктів" 

Перед початком голосування питання №55 "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених 



пунктів" від депутата  Тимчика  Сергія Миколайовича надійшла заява про те, що він не 

прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з метою 

уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених 

пунктів 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

 

Розпочато розгляд питання №56 "Про затвердження технічної документації із 

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

місцевості) громадянам" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження технічної документації із 

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

місцевості) громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №57 "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та надання її в оренду" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та надання її в оренду 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надання її в оренду" 

 

Розпочато розгляд питання №58 "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів Хмельницького району Хмельницької області" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населених пунктів Хмельницького району 

Хмельницької області" 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 1 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населених пунктів Хмельницького району Хмельницької області" 

 

Розпочато розгляд питання №59 "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки громадянам" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №60 "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населеного пункту с. Бохни Хмельницького району" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населеного пункту с. Бохни ... 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населеного пункту с. Бохни Хмельницького району" 

 

Розпочато розгляд питання №61 "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) громадянам" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання дозволу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) громадянам 

Рішення прийнято 

 ( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №62  "Про надання  Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ОЛМА АГРОГРУП» дозвіл на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на земельні ділянки(невитребувані земельні частки (паї))" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - № 62-3/2020 Про надання  Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ОЛМА АГРОГРУП» дозвіл на розробку технічної 

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

натурі (на місцевості) на земельні ділянки(невитребувані земельні частки (паї))" 

місцевості) на земельні ділянки(невитребувані земельні частки (паї))" 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання  Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ОЛМА АГРОГРУП» дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

ділянки(невитребувані земельні частки (паї))" 

 

Розпочато розгляд питання №63 "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та надання їх в оренду АТ «Хмельницькобленерго»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та надання їх в оренду АТ «Хмельницькобленерго» 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та надання їх в оренду АТ «Хмельницькобленерго»" 

 

Розпочато розгляд питання №64 "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

Рішення прийнято  

За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання  "Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності" 

Розпочато розгляд питання №65 "Про передачу земельних ділянок (не витребувані частки 

(паї)) в оренду ТОВ «Олма Агрогруп» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про передачу земельних ділянок (не витребувані 

частки (паї)) в оренду ТОВ «Олма Агрогруп» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

Рішення прийнято 

 ( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про передачу земельних ділянок (не витребувані частки 

(паї)) в оренду ТОВ «Олма Агрогруп» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва" 

 

Розпочато розгляд питання №66  "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки АТ «Хмельницькобленерго»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки АТ «Хмельницькобленерго» 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки АТ «Хмельницькобленерго»" 

 

Розпочато розгляд питання №67 "Про надання згоди на укладення договору про 

встановлення земельного сервітуту" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання згоди на укладення договору про 

встановлення земельного сервітуту 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на укладення договору про встановлення 

земельного сервітуту" 

 

Розпочато розгляд питання №68 "Про надання згоди на виготовлення технічної 

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

населених пунктів" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання згоди на виготовлення технічної 

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

населених пунктів 

Рішення прийнято ( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання згоди на виготовлення технічної документації 

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

пунктів" 

 

Розпочато розгляд питання №69 "Про надання погодження на розробку документації із 

землеустрою для відведення земельних ділянок" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання погодження на розробку документації 

із землеустрою для відведення земельних ділянок 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання погодження на розробку документації із 

землеустрою для відведення земельних ділянок" 

 

Розпочато розгляд питання №70 "Про передачу земельної ділянки у приватну власність" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про передачу земельної ділянки у приватну 

власність 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про передачу земельної ділянки у приватну власність" 

 

Розпочато розгляд питання №71 "Про резервування земельної ділянки на території 

Летичівської селищної ради" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про резервування земельної ділянки на території 

Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про резервування земельної ділянки на території 

Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №72 "Про надання в оренду земельних ділянок громадянам" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання в оренду земельних ділянок 

громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання в оренду земельних ділянок громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №73"Про припинення дії договору  оренди земельної ділянки 

яка розташована за адресою: вул. Івана Франка, 33/9,  смт Летичів, Хмельницького 

району, Хмельницької області" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про припинення дії договору  оренди земельної 

ділянки яка розташована за адресою: вул. Івана Франка, 33/9,  смт Летичів, 

Хмельницького району, Хмельницької області 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 1 ) 



Завершено розгляд питання  "Про припинення дії договору  оренди земельної ділянки яка 

розташована за адресою: вул. Івана Франка, 33/9,  смт Летичів, Хмельницького району, 

Хмельницької області" 

 

Розпочато розгляд питання №74 "Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та 

скасування рішень сесій" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та 

скасування рішень сесій 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін та доповнень до рішень сесій та 

скасування рішень сесій" 

 

Розпочато розгляд питання №75 "Про розгляд заяв та клопотань" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування – ( За основу і в цілому ) - Про розгляд заяв та клопотань 

Рішення прийнято 

 ( За - 23 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про розгляд заяв та клопотань" 

 

Розпочато розгляд питання №76 "Про розгляд заяви № Д -2627 гр. Дідук О.О. про 

припинення дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823055100:00:024:0072)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про розгляд заяви № Д -2627 гр. Дідук О.О. про 

припинення дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823055100:00:024:0072) 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про розгляд заяви № Д -2627 гр. Дідук О.О. про припинення 

дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0072)" 

 

Розпочато розгляд питання №77 "Про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0072)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0072) 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823055100:00:024:0072)" 

 

Розпочато розгляд питання №78 "Про припинення права користування земельною 

ділянкою (кадастровий номер 6823055100:00:026:0018)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про припинення права користування земельною 

ділянкою (кадастровий номер 6823055100:00:026:0018) 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про припинення права користування земельною ділянкою 

(кадастровий номер 6823055100:00:026:0018)" 

 



Розпочато розгляд питання №79 "Про укладання на новий строк договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:034:0003)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про укладання на новий строк договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:034:0003) 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про укладання на новий строк договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:034:0003)" 

 

Розпочато розгляд питання №80"Про розгляд заяви гр. Маркевича А.Б." 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про розгляд заяви гр. Маркевича А.Б. 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про розгляд заяви гр. Маркевича А.Б." 

 

Розпочато розгляд питання №81  "Про затвердження технічної документації із 

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

місцевості)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження технічної документації із 

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

місцевості) 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

 

Розпочато розгляд питання №82  "Про укладання на новий строк договору оренди 

земельної ділянки з ПрАТ «Київстар»" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про укладання на новий строк договору оренди 

земельної ділянки з ПрАТ «Київстар» 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про укладання на новий строк договору оренди земельної 

ділянки з ПрАТ «Київстар»" 

 

Перед початком голосування питань  №83 "Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:005:0001)", №84 "Про продовження 

терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:11:009:0001)", №85 "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:010:0001)", №86 "Про продовження терміну 

дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:06:016:0001)" №87 

"Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:07:003:0001)", №88  "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:004:0001)", №89 "Про продовження терміну 

дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:001:0002)" №90 

"Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823084200:08:001:0001)" , №91 "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:003:0001)" від депутата  Гаврищука Олега 



Леонідовича надійшла заява про те, що він не прийматиме  участі в обговорені та  

голосуванні відносно вищевказаних питань з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

 

Розпочато розгляд питання №83 "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:005:0001)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:005:0001) 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:005:0001)" 

 

Розпочато розгляд питання №84 "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:009:0001)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:009:0001) 

Рішення прийнято ( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:009:0001)" 

 

Розпочато розгляд питання №85 "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:010:0001)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:010:0001) 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:010:0001)" 

 

Розпочато розгляд питання №86 "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:06:016:0001)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:06:016:0001) 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:06:016:0001)" 

 

Розпочато розгляд питання №87 "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:07:003:0001)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:07:003:0001) 

Рішення прийнято  

(За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:07:003:0001)" 

 



Розпочато розгляд питання №88  "Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:004:0001)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:004:0001) 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:11:004:0001)" 

 

Розпочато розгляд питання №89 "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:001:0002)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:001:0002) 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:001:0002)" 

 

Розпочато розгляд питання №90 "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:001:0001)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:001:0001) 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:001:0001)" 

 

Розпочато розгляд питання №91 "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:003:0001)" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:003:0001) 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договору оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 6823084200:08:003:0001)" 

Завершено виступ запрошеним: Березовська Лілія Василівна - начальник  земельного 

відділу начальник  земельного відділу. 

 

Розпочато розгляд питання №92 "Про дострокове припинення повноважень депутата 

Летичівської селищної ради" 

Надано слово депутату: Провозьон Василь Миколайович 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про дострокове припинення повноважень депутата 

Летичівської селищної ради 

Перед початком голосування питання №92 "Про дострокове припинення повноважень 

депутата Летичівської селищної ради" від депутата  Пузарецького Володимира Івановича 

надійшла заява про те, що він не прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно 

вищевказаного питання з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Рішення прийнято  



( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про дострокове припинення повноважень депутата 

Летичівської селищної ради" 

Завершено виступ депутата: Провозьон Василь Миколайович 

 

Різне. 

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович 

Завершено виступ депутата: Гаврищук Олег Леонідович 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

 

         Всі питання внесені на розгляд третьої сесії Летичівської селищної ради VІІІ 

скликання розглянуто. 

         Третю сесію Летичівської селищної ради VІІІ скликання головуючий оголосив 

закритою 

 

 

Селищний голова                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


