
 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
14.12.2020 р.                                    Летичів                                              № 136 

 

 

Про скликання третьої сесії VІІІ скликання 

Летичівської селищної ради  

 

 

 

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

Україні»:  

1. Скликати третю сесію VІІІ скликання Летичівської селищної ради з  

21.12.2020 року.  

2. Провести пленарне засідання третьої сесії селищної ради 24 грудня 

2020 року о 9.00 год. в смт Летичів, в залі засідань Летичівської РДА.  

3. Виконавчому апарату селищної ради довести до відома депутатів 

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

1. Про затвердження Програми підтримки громадської організації «Пожежні-

добровольці Летичівської ОТГ» на 2021-2022 роки 

2. 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 

3. 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 

4. Про внесення змін до Програми діяльності та утримання трудового архіву 

Летичівської селищної ради на 2019-2022 роки  

5. 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 

6. Про затвердження звіту про виконання  фінансовому плану підприємства 

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

селищної ради 

7. Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 



8. Про внесення змін до Програми покращення надання медичної допомоги 

хворим, які потребують гемодіалізу на 2020 -2021 роки 

9. Про затвердження фінансового плану на 2021 рік КНП «Летичівський 

центр ПМСД» Летичівської селищної ради 

10. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування на 

території Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021-

2023 роки 

11. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку  Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 

рік 

12. Про затвердження Програми благоустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2021 рік 

13. Про затвердження Програми забезпечення містобудівною документацією 

населених пунктів на території Летичівської селищної ради на 2021 рік 

14. Про обрання голови постійної комісії Летичівської селищної ради VIII 

скликання   

15. Про обрання голови постійної комісії Летичівської селищної ради VIII 

скликання   

16. Про обрання голови постійної комісії Летичівської селищної ради VIII 

скликання   

17. Про обрання голови постійної комісії Летичівської селищної ради VIII 

скликання   

18. Про затвердження Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території 

Летичівської селищної ради на 2021-2025 роки 

19. Про затвердження Програми запобігання поширенню на території 

Летичівської селищної  ради коронавірусу COVID-19 у 2021 році 

20. Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 

10.12.2020 р. №__ «Про  затвердження структури виконавчих органів 

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

21. Про надання матеріальної допомоги 

22.Про затвердження розпоряджень селищного голови 

23. Про надання  Летичівському  КГП «Злагода» дозволу  на отримання  

кредитного ліміту на поточний  рахунок 

24. 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» 

25. 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» 

26. Про створення виконавчого органу - відділу фінансів Летичівської 

селищної ради. 

27.Про внесення змін в положення про відділ фінансів та затвердження 

Положення про відділ фінансів Летичівської селищної ради в новій редакції 



28.Про внесення змін до селищного бюджету Летичівської сеищної ради на 

2020 рік 

29.Про бюджет селищної територіальної громади Летичівської селищної 

ради на 2021 рік 

30. Про затвердження Програми здійснення землеустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2021  роки 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам  

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання її в оренду  

35. 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 

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянам 

37. 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 

38. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам 

39. Про надання  Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛМА ГРУП» 

дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

ділянки(невитребувані земельні частки (паї)). 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання їх в оренду АТ «Хмельницькобленерго» 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності  

42. Про передачу земельних ділянок (не витребувані частки (паї)) в оренду 

ТОВ «Олма Агрогруп» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки АТ «Хмельницькобленерго» 

44. Про надання згоди на укладення договору про встановлення земельного 

сервітуту 



45. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

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

населених пунктів 

46. Про надання погодження на розробку документації із землеустрою для 

відведення земельних ділянок  

47. Про передачу земельної ділянки у приватну власність  

48. Про резервування земельної ділянки на території Летичівської селищної 

ради 

49. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

50. Про припинення дії договору  оренди земельної ділянки яка розташована 

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

Хмельницької області  

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

сесій 

52. Про розгляд заяв та клопотань 

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

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

54. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823055100:00:024:0072)  

55. Про припинення права користування земельною ділянкою (кадастровий 

номер 6823055100:00:026:0018) 

56. Про поновлення дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823055100:00:034:0003) ТОВ «Летичівський комбікормовий завод» 

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам  

58. Різне 

 

5. Рекомендую головам постійних комісій Летичівської селищної ради 

провести засідання комісій в залі засідань Летичівської селищної ради   

 

Дата і час 

засідання 

Постійні комісії з питань:  

21.12.2020 р 

10.00 год 

Комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг 

22.12.2020 р 

10.00 год 

Комісія з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища 

23.12.2020 р 

10.00 год 

 

13.00 год 

- Комісія питань охорони здоров’я, освіти, культури,туризму, 

молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту 

 

- Комісія з питань  дотримання  прав людини, законності, 

профілактики злочинності, запобігання корупції, депутатської 



діяльності, етики та регламенту 

 

6. На пленарне засідання третьої сесії VІІІ скликання Летичівської селищної 

ради запросити керівників структурних підрозділів Летичівської селищної 

ради, доповідачів та старост сіл громади. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Селищний голова                        Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 
 


