
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 

Першої сесії  VІІІ скликання 

 (І пленарне засідання) 

 

04.12.2020 р.                                                                                                              смт. Летичів 

 

Зал засідань Летичівської районної ради 

 

На засідання першого пленарного засідання першої сесії VІІІ скликання прибуло 25 

з 26  обраних депутатів  Летичівської селищної ради.  

 В роботі сесії приймали участь: керівники структурних підрозділів виконавчого 

апарату Летичівської селищної ради. 

Відкрив сесію голова Летичівської селищної територіальної виборчої комісії 

Хмельницького району Хмельницької області Бровінський М.М.. який проінформував 

новообраний склад Летичівської селищної ради про підсумки та результати виборів 

депутатів Летичівської селищної ради  та Летичівського селищного голови  

Хмельницького району Хмельницької області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 

            Відповідно до Постанови № 57 від 30.11.2020 р. Летичівської селищної 

територіальної виборчої комісії Хмельницького району Хмельницької області за 

підсумками виборів депутатів зареєструвати депутатами Летичівської селищної ради 

Хмельницького району Хмельницької області обраними на Перших місцевих виборах 25 

жовтня 2020 року, осіб згідно додатку №1 до цієї Постанови, а саме: 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

обраного депутата 

Назва місцевої організації політичної партії від якої обрано депутата 

1 Бойко Людмила Андріївна Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська 

Солідарність» 

2 Величко Олександр Петрович Хмельницька обласна організація  політичної  партії «Слуга народу» 

3 Гаврищук Олег Леонідович Хмельницька обласна організація політичної партії  «За конкретні справи» 

4 Грищук Олексій Олексійович Хмельницька обласна організація політичної партії   «За майбутнє» 

5 Дядюк Микола Тодосович Хмельницька обласна організація  «Сила і Честь» 

6 Загамула Віктор Омелянович Хмельницька обласна організація політичної партії  «За конкретні справи» 

7 Зубкова Антоніна Петрівна  Хмельницька обласна організація  «Сила і Честь» 

8 Кабанова Раїса Юріївна Хмельницька обласна організація  політичної  партії «Слуга народу» 

9 Ковалець Лілія Олександрівна Хмельницька обласна організація політичної партії  «За конкретні справи» 

10 Лук’янченко Михайло 

Григорович  

Хмельницька обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 

11 Маринюк Михайло Вікторович Хмельницька територіальна організація Радикальної Партії Олега Ляшка 

12 Марущак Світлана Миколаївна  Хмельницька обласна організація політичної партії   «За майбутнє» 

13 Матлаєва Ірина Дмитрівна Хмельницька територіальна організація Політичної партії «Європейська 

Солідарність» 

14 Морозова Оксана Михайлівна Хмельницька обласна організація політичної партії   «За майбутнє» 

15 Полуденний Дмитро 

Миколайович 

Хмельницька територіальна організація Радикальної Партії Олега Ляшка 

16 Попова Олена Василівна Хмельницька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» 

17 Провозьон Василь 

Миколайович  

Хмельницька обласна організація політичної партії   «За майбутнє» 

18 Пузарецький Володимир 

Іванович  

Хмельницька обласна організація політичної партії   «За майбутнє» 

19 Самолюк Микола 

Миколайович  

Хмельницька обласна організація  політичної  партії «Слуга народу» 

20 Сінерук Віктор Степанович Хмельницька обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 



      

           Відповідно до Постанови № 58 від 30.11.2020 р. Летичівської селищної 

територіальної виборчої комісії Хмельницького району Хмельницької області за 

підсумками Перших місцевих виборів селищного голови об’єднаної територіальної 

громади 25 жовтня 2020 року зареєструвати Летичівським селищним головою 

Хмельницького району Хмельницької області – Тисячного Ігоря Івановича. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» селищний голова  Тисячний Ігор Іванович склав Присягу, яку зачитав 

привселюдно.  

Голова Летичівської селищної територіальної виборчої комісії Хмельницького 

району Хмельницької області Бровінський М.М. керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні право подальшого ведення сесії передав селищному 

голові Тисячному І.І.  

Головуючий повідомив , що на розгляд сесії внесено шість питань. 

            Пропонується такий порядок денний: 

1. Про утворення лічильної комісії Летичівської селищної ради.  

2. Про підсумки перших виборів і визнання повноважень Летичівського селищного 

голови. 

3. Про підсумки перших виборів депутатів Летичівської селищної ради і визнання 

їх повноважень. 

4. Про умови оплати праці Летичівського селищного голови. 

5. Про затвердження форми бюлетеня для таємного голосування з обрання 

секретаря Летичівської селищної ради. 

6. Про утворення  постійних комісій Летичівської селищної ради VIII скликання та 

їх кількісний і персональний склад. 

Виступив депутат: 

Провозьон Василь Миколайович 

Від депутатів надійшла пропозиція  прийняти за основу порядок денний. 

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

Рішення прийнято  

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

 

Від депутатів надійшла пропозиція внести зміни до поточного порядку денного, а саме 

про перенесення розгляду проекту рішення №1 Про утворення лічильної комісії 

наступним після розгляду проекту рішення №3. 

Рішення прийнято 

За – 26,  Проти – 0,   Утрималися – 0,  Не голосували – 0,   

 

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

Рішення прийнято  

( За - 26 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 )Голосування (   Поточний порядок 

денний прийняти в цілому  

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

проводити «За основу і в цілому» 

Рішення прийнято  

( За - 26 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

21 Скрипник Михайло Вікторович  Хмельницька обласна організація  «Сила і Честь» 

22 Смаглюк Людмила Дмитрівна Хмельницька обласна організація  політичної  партії «Слуга народу» 

23 Смутко Володимир 

Олександрович 

Хмельницька обласна організація політичної партії  «За конкретні справи» 

24 Стадник Віктор Миколайович Хмельницька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання 

«Батьківщина» 

25 Тимчик Сергій Миколайович Хмельницька обласна організація політичної партії   «За майбутнє» 

26 Хавхун Альона Олексіївна Хмельницька обласна організація політичної партії  «За конкретні справи» 



 

Розпочато розгляд питання №2 "Про підсумки перших виборів і визнання  повноважень 

Летичівського селищного голови" 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про підсумки перших виборів і визнання  

повноважень Летичівського селищного голови 

Рішення прийнято  

( За - 26 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про підсумки перших виборів і визнання  повноважень 

Летичівського селищного голови" 

 

Розпочато розгляд питання – №3. "Про підсумки перших виборів депутатів Летичівської 

селищної ради і визнання їх повноважень" 

Голосування - (За основу і в цілому) - Про підсумки перших виборів депутатів 

Летичівської селищної ради і визнання їх повноважень 

Рішення прийнято  

( За - 26 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про підсумки перших виборів депутатів Летичівської 

селищної ради і визнання їх повноважень" 

 

Розпочато розгляд питання – №1. "Про утворення лічильної комісії Летичівської селищної 

ради" 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про утворення лічильної комісії Летичівської 

селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 26 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про утворення лічильної комісії Летичівської селищної 

ради" 

 

Розпочато розгляд питання – №4."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 у голосуванні відносно вищевказаного питання з метою уникнення 

конфлікту  інтересів. 

Надано слово запрошеним: Коберник Олена Володимирівна - завідувач юридичним 

сектором Летичівської селищної ради; 

Голосування - ( За основу ) - Про умови оплати праці Летичівського селищного голови 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено виступ запрошеним: Коберник Олена Володимирівна - Завідувач юридичним 

сектором Летичівської селищної ради 

Записався на виступ депутат: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Записався на виступ депутат: Кабанова Раїса Юріївна 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Відмовився від виступу депутат: Кабанова Раїса Юріївна 

Записався на виступ депутат: Кабанова Раїса Юріївна 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Внесено поправку №1  депутат Хавхун Альона Олексіївна:  Вилучити з проєкту рішення 

пункти 2 та пункт 3, а саме : «2. Встановити та виплатити селищному голові Тисячному 

Ігорю Івановичу угрудні 2020 року оклад згідно із штатним розписом та надбавку за 

високі досягнення в праці в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням відповідних 



надбавок та доплат; премію за особистий вклад в загальний результат роботи в розмірі 

100% до місячного фонду заробітної плати. 

3. Надавати Тисячному І.І. матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 

питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірах, 

передбачених законодавством.» 

Завершено виступ: депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Надано слово депутату: Кабанова Раїса Юріївна 

Завершено виступ депутата: Кабанова Раїса Юріївна 

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович 

Завершено виступ депутата: Гаврищук Олег Леонідович 

Надано слово депутату: Провозьон Василь Миколайович 

Завершено виступ депутата: Провозьон Василь Миколайович 

Надано слово запрошеним: Майська Ольга Василівна - завідувач  сектору організаційно-

кадрової роботи  Летичівської селищної ради  

Завершено виступ запрошеним: Майська Ольга Василівна - завідувач  сектору 

організаційно-кадрової роботи   Летичівської селищної ради;  

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Голосували (за поправку) №1  Вилучити з проєкту рішення пункти 2 та пункт 3, а саме : 

«2. Встановити та виплатити селищному голові Тисячному Ігорю Івановичу у грудні 2020 

року оклад згідно із штатним розписом та надбавку за високі досягнення в праці в розмірі 

50% посадового окладу з урахуванням відповідних надбавок та доплат; премію за 

особистий вклад в загальний результат роботи в розмірі 100% до місячного фонду 

заробітної плати. 

3. Надавати Тисячному І.І. матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 

питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки у розмірах, передбачених законодавством. 

Рішення не прийнято  

За – 13,  Проти – 5,   Утрималися – 7,  Не голосували – 1 

Голосували (В цілому)  Про умови оплати праці Летичівського селищного голови 

Рішення не прийнято  

За – 9,  Проти – 9,   Утрималися – 6,  Не голосували – 2 

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

 

Розпочато розгляд питання – №5."Про затвердження форми бюлетеня для таємного 

голосування з обрання секретаря Летичівської селищної ради" 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження форми бюлетеня для таємного 

голосування з обрання секретаря Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 26 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження форми бюлетеня для таємного 

голосування з обрання секретаря Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання - №6."Про утворення постійних комісій Летичівської селищної 

ради VIIІ скликання та їх кількісний і персональний склад" 

Надано слово депутату: Маринюк Михайло Вікторович; 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про утворення постійних комісій Летичівської 

селищної ради VIIІ скликання та їх кількісний і персональний склад 

Рішення прийнято ( За - 26 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено виступ депутата: Маринюк Михайло Вікторович 

Завершено розгляд питання "Про утворення постійних комісій Летичівської селищної 

ради VIIІ скликання та їх кількісний і персональний склад" 



 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

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: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Надано слово депутату: Скрипник Михайло Вікторович 

Завершено виступ депутата: Скрипник Михайло Вікторович 

Відмовився від виступу депутат: Провозьон Василь Миколайович 

Записався на виступ депутат: Провозьон Василь Миколайович 

Надано слово депутату: Провозьон Василь Миколайович 

Завершено виступ депутата: Провозьон Василь Миколайович 

 

Головуючий оголосив депутатам, що  перше пленарне засідання першої сесії Летичівської 

селищної ради VІІІ скликання  завершило  свою роботу. Проведення ІІ пленарного 

засідання першої сесії Летичівської селищної ради VІІІ скликання   заплановано на 

10.12.2020  року. 

 

(ІІ пленарне засідання) 
 

10.12.2020 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 24 (Список додається). 

 

№п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бойко Людмила Андріївна 

2 Гаврищук Олег Леонідович 

3 Грищук Олексій Олексійович 

4 Дядюк Микола Тодосович 

5 Загамула Віктор Омелянович 

6 Зубкова Антоніна Петрівна  

7 Ковалець Лілія Олександрівна 

8 Лук’яненко Михайло Григорович  

9 Маринюк Михайло Вікторович 

10 Марущак Світлана Миколаївна  

11 Матлаєва Ірина Дмитрівна 

12 Морозова Оксана Михайлівна 

13 Полуденний Дмитро Миколайович 

14 Попова Олена Василівна 

15 Провозьон Василь Миколайович  

16 Пузарецький Володимир Іванович  

17 Самолюк Микола Миколайович  

18 Сінерук Віктор Степанович 

19 Скрипник Михайло Вікторович  

20 Смаглюк Людмила Дмитрівна 



 

 

 

 

 

Сесія є правомочною.   

            На сесії присутні: керівники структурних підрозділів виконавчого апарату 

Летичівської селищної ради. Запрошено кандидатів на посаду старост старостинських 

округів. 

Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно затверджується 

на пленарному засіданні.  

У розпорядженні  від 04.12.2020 р. № 134 «Про скликання II пленарного засідання 

першої сесії VІІI скликання Летичівської селищної ради»  на розгляд сесії внесено 22 

питання. 

Пропонується такий порядок денний: 

7. Про обрання секретаря Летичівської селищної ради 

Доповідає: Майська О.В. 

8. Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату 

ради та їх виконавчих органів 

Доповідає: Майська О.В.  

9. Про утворення виконавчого комітету Летичівської селищної ради  

Доповідає: Савранська А.В. 

10. Про затвердження Регламенту роботи Летичівської селищної ради 

Доповідає: Коберник О.В. 

11. Про обрання голів постійних комісій селищної ради. 

Доповідає: Коберник О.В. 

12.Про затвердження Положення про постійні комісії Летичівської селищної ради. 

Доповідає: Коберник О.В. 

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

комітету Летичівської селищної ради. 

Доповідає: Майська О.В.  

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

виконавчих органів Летичівської селищної ради. 

Доповідає: Майська О.В.  

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

голови 

Доповідає: Майська О.В.  

16. Про утворення старостинських округів Летичівської селищної ради 

Доповідає: Майська О.В.  

17. Про затвердження Положення про старосту 

Доповідає: Коберник О.В. 

18.Про затвердження старости Голенищівського старостинського округу 

Доповідає: Майська О.В.  

19. Про затвердження старости Гречинецького старостинського округу 

Доповідає: Майська О.В.  

20. Про затвердження старости Горбасівського старостинського округу 

Доповідає: Майська О.В.  

21. Про затвердження старости Бохнянського старостинського округу 

Доповідає: Майська О.В.  

22. Про затвердження старости Козачківського старостинського округу 

Доповідає: Майська О.В.  

23. Про затвердження старости Кудинського старостинського округу 

21 Смутко Володимир Олександрович 

22 Стадник Віктор Миколайович 

23 Тимчик Сергій Миколайович 

24 Хавхун Альона Олексіївна 



Доповідає: Майська О.В.  

24. Про затвердження старости Руднянського старостинського округу 

Доповідає: Майська О.В.  

25. Про затвердження старости Сусловецького старостинського округу 

Доповідає: Майська О.В.  

26. Про затвердження старости Ялинівського старостинського округу 

Доповідає: Майська О.В.  

27. Про затвердження персонального складу виконавчого Летичівської селищної ради 

Доповідає: Савранська А.В. 

28.Різне. 

 

Депутатами запропоновано прийняти за основу порядок денний. 

Голосування - (Процедурне) - Розпочати роботу пленарного засідання  

Рішення прийнято  

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

 

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

Рішення прийнято  

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

 

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна  

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

Надано слово депутату: Самолюк Микола Миколайович 

Завершено виступ депутата: Самолюк Микола Миколайович 

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

вилучити з порядку денного проект рішення №9 «Про утворення виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради, визначення його чисельності» та проект проект рішення №27 

«Про затвердження персонального складу виконавчого Летичівської селищної ради. 

Рішення не прийнято  

( За - 10 Проти - 9 Утримались - 6 НЕ голосували - 0 ) 

 

Голосування - (Процедурне) пропозиція депутата Гаврищука О.Л.  - Внести зміни до 

поточного порядку денного, а саме: перенести розгляд проекту рішення №8 «Про 

затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та 

їх виконавчих органів.» та розглянути його наступним після розгляду проекту рішення 

№16 «Про утворення старостинських округів на території Летичівської селищної ради» 

Рішення прийнято  

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

 

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

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

 

Депутати вирішили внести до складу лічильної комісії Смаглюк Людмилу Дмитрівну 

Голосування - Внести до складу лічильної комісії Смаглюк Людмилу Дмитрівну 

Рішення прийнято  

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

 

Розпочато розгляд питання  №7. «Про обрання секретаря Летичівської селищної ради» 

      Відбулось перше засідання лічильної комісії, яка обрала голову та секретаря лічильної 

комісії. 

Доповідала депутат  Марущак Світлана Миколаївна  



Відповідно до Протокола №1 засідання лічильної комісії Летичівської селищної ради VIII  

скликання від 10.12.2020 р.   головою лічильної комісії обрано депутата Марущак 

Світлану Миколаївну, секретарем лічильної комісії обрано  депутата Смаглюк Людмилу 

Дмитрівну. 

      Голова  лічильної комісії Марущак Світлана Миколаївна довела до відома депутатів 

селищної ради порядок таємного голосування з виборів секретаря селищної ради: 

1.опломбувати виборчу скриньку за участі всіх депутатів; 

2.бюлетені з голосування видати депутатам селищної ради (комісія роз’яснює порядок 

заповнення бюлетеня); 

3.депутат, отримавши бюлетень, заходить у кабіну для таємного голосування і заповнює 

бюлетень  

(комісія  визначає місця отримання бюлетенів і розміщення кабіни); 

4.заповнені бюлетені депутати опускають у виборчу скриньку (комісія визначає місце 

розташування скриньки); 

5.біля виборчої скриньки спостереження ведуть один з членів лічильної комісії й роблять 

відмітки про кількість депутатів, що проголосували; 

6. виборча скринька розкривається за участю всіх депутатів; 

7. лічильна комісія робить підрахунки; 

8.лічильна комісія заповнює протокол №2 про результати таємного голосування з виборів 

секретаря селищної ради і доводить до відома депутатів 

     Надано слово кандидату на посаду секретаря Летичівської селищної ради : Провозьон 

Василь Миколайович 

     Завершено виступ  кандидата на посаду секретаря Летичівської селищної ради: 

Провозьон Василь Миколайович. 

     Розпочато  таємне голосування з виборів секретаря Летичівської селищної ради. 

Членами лічильної комісії було забезпечено видачу бюлетенів депутатам для голосування 

(реєстр депутатів, які отримали бюлетені додається).  

      Відбулося таємне голосування.  

По завершенню таємного голосування, лічильна комісія відкрила скриньку з бюлетенями і 

здійснила підрахунок бюлетенів, після завершення якого, склала протокол засідання 

лічильної комісії № 2 від 10.12.2020, який було підписано лічильною комісією - голова  

лічильної комісії Марущак Світлана Миколаївна, секретар лічильної комісії  Смаглюк 

Людмила Дмитрівна, член лічильної комісії Смутко Володимир Олександрович  

(протокол додається). 

       Головою лічильної комісії Марущак С.М. було оголошено результати таємного 

голосування по кандидатурі  депутата Провозьона Василя Миколайовича для обрання на 

посаду секретаря Летичівської селищної ради, внесену 10.12.2020  селищним головою 

Тисячним І.І..  

      Згідно Протоколу засідання лічильної комісії № 2 від 10.12.2020 р.  : 

      « Присутні на сесії селищної ради  - 24 депутати . 

      Отримали бюлетені для голосування – 23 депутати 

      Проголосували – 23 депутати  

      За результатами  таємного голосування  депутат Провозьон Василь Миколайович 

одержав  17 голосів, недійсних  бюлетенів 2, вирішили не підтримати кандидата 4 голоси.  

Лічильна комісія вирішила вважати обраним секретарем  Летичівської селищної ради  

депутата Летичівської селищної ради  Провозьона Василя Миколайовича. 

Голосування - ( За основу ) - Про обрання секретаря Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Голосування – ( В цілому ) – Про обрання секретаря Летичівської селищної ради. 

Рішення прийнято.  

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



Завершено розгляд питання "Про обрання секретаря Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання – №9. «Про утворення виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради, визначення його чисельності» 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про утворення виконавчого комітету Летичівської 

селищної ради, визначення його чисельності 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 3 Утримались - 2 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про утворення виконавчого комітету Летичівської селищної 

ради, визначення його чисельності" 

 

Розпочато розгляд питання – №10.«Про затвердження Регламенту Летичівської селищної 

ради» 

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

Рішення прийнято  

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

Виступили :  

депутат Попова Олена Василівна. 

депутат: Матлаєва Ірина Дмитрівна. 

Голосування - ( Процедурне ) – «Доопрацювати проект рішення в міжсесійний період та 

винести на розгляд наступної сесії». 

Рішення прийнято  

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

 

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

Рішення не прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження Регламенту Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання – №11.Про обрання голів постійних комісій Летичівської 

селищної ради" 

Голосування - ( За основу ) - Про обрання голів постійних комісій Летичівської селищної 

ради 

Рішення прийнято  

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

 

Внесено поправку від  депутата Морозової О.М.: №1 Комісія з питань дотримання  прав 

людини, законності, профілактики злочинності, запобігання корупції, депутатської 

діяльності, етики та регламенту: Тимчик Сергій Миколайович 

 

Голосування - ( За поправку ) - № 1 Комісія з питань дотримання  прав людини, 

законності, профілактики злочинності, запобігання корупції, депутатської діяльності, 

етики та регламенту: Тимчик Сергій Миколайович 

Рішення прийнято  

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

    Від депутатів надійшла пропозиція розглянути проєкт рішення «Про обрання голів 

постійних комісій Летичівської селищної ради» в міжсесійний період та винести на 

розгляд наступної сесії 

Голосування - ( Процедурне ) - Розглянути проєкт рішення в міжсесійний період та 

винести на розгляд наступної сесії 

Рішення прийнято  

( За - 16 Проти - 1 Утримались - 8 НЕ голосували - 0 ) 



Голосування - ( В цілому ) - Про обрання голів постійних комісій Летичівської селищної 

ради 

Рішення не прийнято  

( За - 5 Проти - 0 Утримались - 19 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про обрання голів постійних комісій Летичівської селищної 

ради" 

 

Розпочато розгляд питання – №12. «Про затвердження Положення про постійні комісії 

Летичівської селищної ради» 

Надано слово запрошеним : Коберник Олена Володимирівна - завідувач юридичним 

сектором Летичівської селищної ради 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Положення про постійні комісії 

Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження Положення про постійні комісії 

Летичівської селищної ради". 

 

Розпочато розгляд питання – №13. «Про затвердження на посаду керуючого справами 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради» 

Надано слово запрошеним : Майська Ольга Василівна - завідувач  сектором організаційно-

кадрової роботи;     

Завершено виступ запрошеним: Майська Ольга Василівна - завідувач  сектором 

організаційно-кадрової роботи     

Голосування - ( За основу і в цілому ) Про затвердження на посаду керуючого справами 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 16 Проти - 1 Утримались - 7 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження на посаду керуючого справами 

виконавчого комітету Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання – №14. Про затвердження Пузарецького В.І. на посаду 

заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Летичівської селищної ради" 

Надано слово депутату: Пузарецький Володимир Іванович 

Завершено виступ депутата: Пузарецький Володимир Іванович 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна; 

Завершено виступ депутату: Хавхун Альона Олексіївна; 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Пузарецького В.І. на посаду 

заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження Пузарецького В.І. на посаду заступника 

голови з питань діяльності виконавчих органів Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання - №15. Про затвердження Ніцевича А.В. на посаду заступника 

голови з питань діяльності виконавчих органів Летичівської селищної ради 

Надано слово запрошеним: Ніцевич Анатолій Вікторович; 

Завершено виступ запрошеним: Ніцевич Анатолій Вікторович; 



Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Ніцевича А.В. на посаду 

заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 7 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Ніцевича А.В. на посаду заступника 

голови з питань діяльності виконавчих органів Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання -№16. Про утворення старостинських округів на території 

Летичівської селищної ради" 

Надано слово запрошеним: Майська Ольга Василівна – завідувач  сектором організаційно-

кадрової роботи;     

Завершено виступ запрошеним: Майська Ольга Василівна – завідувач  сектором 

організаційно-кадрової роботи;    

Надано слово депутату Провозьон Василь Миколайович; 

Завершено виступ депутата: Провозьон Василь Миколайович; 

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович; 

Завершено виступ депутата: Гаврищук Олег Леонідович; 

Голосування - ( За основу ) - Про утворення старостинських округів на території 

Летичівської селищної ради. 

Рішення прийнято  

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

 

Внесено поправку від депутата Гаврищук О.Л.: №1 В частині розподілу старостинських 

округів с.Чапля та с.Юрченки приєднати до Сусловецького старостату; 

Голосування - ( За поправку ) - № 1 В частині розподілу старостинських округів с.Чапля 

та с.Юрченки приєднати до Сусловецького старостату. 

Рішення не прийнято 

( За - 11 Проти - 0 Утримались - 13 НЕ голосували - 1 ) 

 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна; 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна; 

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович; 

Завершено виступ депутата: Гаврищук Олег Леонідович;  

Внесено поправку від депутата Хавхун А.О.: №2 Пропозиція утворити 14 старостинських 

округів 

Надано слово депутату: Самолюк Микола Миколайович; 

Завершено виступ депутата: Самолюк Микола Миколайович; 

Голосування – ( За поправку ) - № 2 Пропозиція утворити 14 старостинських округів. 

Рішення не прийнято  

( За - 7 Проти - 4 Утримались - 14 НЕ голосували - 0 ) 

Від депутатів надійшла пропозиція  перенести розгляд проекту рішення «Про утворення 

старостинських округів на території Летичівської селищної ради" на наступну сесію. 

Голосування - ( Процедурне ) - Перенести розгляд питання «Про утворення 

старостинських округів на території Летичівської селищної ради" на наступну сесію. 

Рішення не прийнято  

( За - 10 Проти - 5 Утримались - 10 НЕ голосували - 0 ) 

Голосування - ( В цілому ) - Про утворення старостинських округів на території 

Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято. 

( За - 17 Проти - 2 Утримались - 6 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про утворення старостинських округів на території 

Летичівської селищної ради". 



 

Розпочато розгляд питання – №8. Про  затвердження структури виконавчих органів ради,  

загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів" 

Надано слово депутату: Бойко Людмила Андріївна; 

Голосування - ( За основу )  Про  затвердження структури виконавчих органів ради,  

загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів 

Рішення прийнято  

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

Завершено виступ депутата Бойко Людмила Андріївна; 

Внесено поправку від Бойко Л.А.: №1 В структурі виконавчих органів Летичівської 

селищної ради залишити окремо  земельний відділ і відділ будівництва, архітертури та 

управління комунальним майном. 

Голосування - ( За поправку ) - № 1 В структурі виконавчих органів Летичівської 

селищної ради залишити окремо  земельний відділ і відділ будівництва, архітертури та 

управління комунальним майном. 

Рішення не прийнято  

( За - 4 Проти - 10 Утримались - 10 НЕ голосували - 0 ) 

Голосування - ( В цілому ) - Про  затвердження структури виконавчих органів ради,  

загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про  затвердження структури виконавчих органів 

ради,  загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів" 

 

Розпочато розгляд питання – №17."Про затвердження Положення про старосту" 

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

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про затвердження Положення про старосту" 

 

Розпочато розгляд питання - №18. Про затвердження на посаду старости Голенищівського 

старостинського округу 

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

Голенищівського старостинського округу 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження на посаду старости Голенищівського 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання – №19."Про затвердження на посаду старости Гречинецького 

старостинського округу" 

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

Гречинецького старостинського округу 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження на посаду старости Гречинецького 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання – №20. "Про затвердження на посаду старости Горбасівського 

старостинського округу» 

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

Горбасівського старостинського округу 



Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження на посаду старости Горбасівського 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання- №21."Про затвердження на посаду старости Грушковецького 

старостинського округу" 

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

Грушковецького старостинського округу 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження на посаду старости Грушковецького 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання - №22. "Про затвердження на посаду старости Козачківського 

старостинського округу" 

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

Козачківського старостинського округу 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження на посаду старости Козачківського 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання №23 "Про затвердження на посаду старости Кудинського 

старостинського округу" 

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

старостинського округу 

Рішення прийнято. 

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження на посаду старости Кудинського 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання – №24. "Про затвердження на посаду старости Руднянського 

старостинського округу" 

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

Руднянського старостинського округу 

Рішення не прийнято  

( За - 8 Проти - 0 Утримались - 14 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про затвердження на посаду старости Руднянського 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання – №25."Про затвердження на посаду старости Сусловецького 

старостинського округу" 

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

Сусловецького старостинського округу 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про затвердження на посаду старости Сусловецького 

старостинського округу" 

 

Розпочато розгляд питання – №26."Про затвердження на посаду старости Ялинівського 

старостинського округу" 



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

Ялинівського старостинського округу 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  «Про затвердження на посаду старости Ялинівського 

старостинського округу» 

 

Розпочато розгляд питання – №27. «Про затвердження персонального складу виконавчого 

Летичівської селищної ради»; 

Голосування - ( За основу ) – «Про затвердження персонального складу виконавчого 

Летичівської селищної ради» 

Рішення прийнято.  

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

Внесено поправку від депутата Провозьон В.М.: №1 Вивести зі складу виконавчого 

комітету Антонюк Галину Володимирівну» 

Голосування - ( За поправку ) - № 1 Вивести зі складу виконавчого комітету Антонюк 

Галину Володимирівну. 

Рішення прийнято  

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

 

Внесено поправку від депутата Хавхун А.О.: №2 Пункт 20 Додатку до цього рішення 

викласти у наступній редакції "20.Кухарук Наталія Леонідівна - головний лікар   

Комунальне некомерційне підприємство «Летичівський центр первинної  медико-

санітарної допомоги». Пункт 19 Додатку до цього рішення викласти у наступній редакції 

«19.Зьомко Віктор Вікторович - головний лікар Комунальне некомерційне підприємство 

«Летичівська центральна лікарня». 

Голосування - ( За поправку ) - № 2 Пункт 20 Додатку до цього рішення викласти у 

наступній редакції "20.Кухарук Наталія Леонідівна - головний лікар   Комунальне 

некомерційне підприємство Летичівський центр первинної  медико-санітарної допомоги» 

Пункт.19 Додатку до цього рішення викласти у наступній редакції «19.Зьомко Віктор 

Вікторович - головний лікар Комунальне некомерційне підприємство «Летичівська 

центральна лікарня» 

Рішення прийнято  

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

Голосування - ( В цілому ) - Про затвердження персонального складу виконавчого 

комітету Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  «Про затвердження персонального складу виконавчого 

Летичівської селищної ради". 

      Всі питання внесені на розгляд першої сесії Летичівської селищної ради VІІІ 

скликання (І,ІІ пленарних засідань) розглянуто. 

      Першу сесію Летичівської селищної ради VІІІ скликання головуючий оголосив 

закритою. 

 

 

Селищний голова                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 

 


