
 

 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
04.01.2021 р                                     Летичів                                                № 1    

 

 

Про скликання четвертої 

(позачергової) сесії VІІІ скликання 

Летичівської селищної ради  

 

 

 

 

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

Україні»:  

         1. Скликати четверту (позачергову) сесію VІІІ скликання Летичівської 

селищної ради з 06.01.2021 року. 

          2. Провести пленарне засідання четвертої (позачергової) сесії селищної 

ради  06.01.2021 року о 9.00 год. в смт Летичів, в приміщенні Летичівської 

РДА (зал засідань). 

         3. Виконавчому апарату селищної ради довести до відома депутатів 

порядок денний, а саме:  

1. Про  затвердження Статуту КП «Летичівський спецлісгосп»  

2. Про затвердження передавального акта Комунального підприємства 

Летичівської районної ради «Летичівський спецлісгосп» 

3. Про виготовлення гербової печатки, та  штампу Відділу фінансів 

Летичівської селищної ради 

4. Про вчинення нотаріальних дій 

5. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки 

для довідок та  номерного штампу старости Грушковецького старостинського 

округу 

6. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки 

для довідок  та   номерного штампу старости Горбасівського старостинського 

округу 

7 Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки 

для довідок  та   номерного штампу старости Гречинецького старостинського 

округу 

8. Про виготовлення гербової номерної печатки, номерної печатки для 

довідок  та   номерного штампу старости Голенищівського старостинського 

округу 



9. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної печатки 

для довідок  та   номерного штампу старости Козачківського старостинського 

округу 

10. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної 

печатки для довідок  та   номерного штампу старости Кудинського 

старостинського округу 

11. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної 

печатки для довідок  та   номерного штампу старости Руднянського 

старостинського округу 

12. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної 

печатки для довідок  та   номерного штампу старости Сусловецького 

старостинського округу 

13. Про виготовлення додаткової гербової номерної печатки, номерної 

печатки для довідок  та   номерного штампу старости Ялинівського 

старостинського округу 

 

        4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Селищний голова                             Ігор ТИСЯЧНИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


