
 
 

 

УКРАЇНА 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
10.02.2021 р.                                    Летичів                                              № 22 

 
 

Про скликання сьомої сесії VІІІ скликання 
Летичівської селищної ради  

 
 

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

Україні»:  
1. Скликати сьому сесію VІІІ скликання Летичівської селищної ради з  

18.02.2021 року.  

2. Провести пленарне засідання сьомої сесії селищної ради 23 лютого 
2021 року о 10.00 год. в смт Летичів, в залі засідань колишньої Летичівської 

районної ради.  
3. Виконавчому апарату селищної ради довести до відома депутатів 

орієнтовний перелік питань, що плануються для розгляду ради, а саме:  
1. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів 

2. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної  об’єднаної територіальної громади за 

2020 рік 

3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 рік 

4. Про  внесення змін  до  рішення № 21 шостої  сесії від  18.01.2021року « 

Про  затвердження передавального  акта рухомого  майна»  

5. Про  безоплатну  передачу нерухомого  майна 

6. Про  затвердження  передавального акта по Летичівській  ЦРА №14 

7. Про взяття на баланс мережі водопостачання по вул. Горбатюка, смт. 

Летичів 

8.  Про передачу на баланс КГП «Злагода»  мережі водопостачання по вул. 

Горбатюка, смт. Летичів 

9. Про взяття на баланс мережі водопостачання по вул.Садова, 

вул.Прилужна в с. Козачки 

10. Про передачу на баланс КГП «Злагода»  мережі водопостачання по 

вул.Садова, вул.Прилужна в с. Козачки 



11. Про умови оплати  праці керівників  комунальних   закладів  

Летичівської селищної  ради  у 2021 році 

12. Про внесення змін до   програми благоустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2021 рік 

13. Про внесення змін в  Програму розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної 

ради на 2021 рік 

14. Про передачу на баланс Летичівському КГП «Злагода» автомобіля Газ 

33-02 та автомобіля «Кубань» 

15. Про створення Служби у справах дітей Летичівської селищної  ради 

16. Про затвердження Положення про сектор з організації публічних 

закупівель Летичівської селищної  ради 

17. Про внесення змін до рішення 3 сесії селищної ради № 50 від  

24.12.2020 року «Про розподіл коштів субвенції з місцевого бюджету  

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного  бюджету на 

2021 рік» 

18. Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевому бюджету в 2021 році 

19. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету 

Летичівської селищної ради  за 2020 рік        Додаток 1, Додаток 2, 

Додаток 3, Додаток 4 

20. Про внесення змін до селищного бюджету територіадьної громади 

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

21. Про внесення змін до рішення  першої сесії Летичівської селищної ради 

від 04.12.2020 р. №5 «Про утворення постійних комісій Летичівської 

селищної ради VIIІ скликання та їх кількісний і персональний склад»  

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

допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 

23. Звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною 

документацією населених пунктів на території Летичівської селищної 

ради за 2020 рік 

24. Про затвердження  Програми оздоровлення та відпочинку дітей 

Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 -2025 роки 

25. Про затвердження Порядку та Грошових добових норм витрат на 

забезпечення харчуванням або виплатою добових учасникам 

спортивних заходів та змагань 

26. Про оновлення персонального складу виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради 

27. Про припинення дії контракту укладеного з завідувачем трудового 

архіву Летичівської селищної ради Матенко Л.М. 

28. Про затвердження Положення про юридичний відділ Летичівської 

селищної  ради 



29. Про делегування повноважень засновника щодо управління освітніми 

закладами  громади та затвердження в новій редакції Положення про 

відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

30. Про затвердження  Положення про відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Летичівської селищної ради 

31. Про затвердження положення про про відділ сприяння діяльності 

депутатів Летичівської селищної ради 

32. Про розгляд заяв та клопотань 

33. Про передачу земельної ділянки у приватну та спільно часткову 

власність 

34. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

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

населених пунктів 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам 

36. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго»  

37. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам 

38. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) ДП «Летичівське лісове господарство» 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок, які перебувають у  комунальній 

власності 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених 

пунктів 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення та передачу земельних ділянок 

з комунальної власності в державну власність 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам 

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

сесій 

46. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 



47. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823087000:02:002:0065) 

48. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населених пунктів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області 

49. Звіт про виконання Програми  здійснення землеустрою  на території 

Летичівської  селищної ради на 2020 рік 

50. Різне. 

 

4. Рекомендую головам постійних комісій Летичівської селищної ради 
провести засідання комісій в залі засідань Летичівської селищної ради   

 

Дата і час 
засідання 

Постійні комісії з питань:  

18.02.2021 р 
10.00 год 

Комісія з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова комісії Скрипник М.В.)  

18.02.2021 р 
14.00 год 

 
 

- Комісія питань охорони здоров’я, освіти, культури,туризму, 
молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту (голова 

комісії – Марущак С.М.) 
 

- Комісія з питань  дотримання  прав людини, законності, 
профілактики злочинності, запобігання корупції, депутатської 
діяльності, етики та регламенту (голова комісії - Тимчик С.М.) 

19.02.2021 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 (голова комісії                
Морозова О.М.) 

5. На пленарне засідання сьомої сесії VІІІ скликання Летичівської селищної 
ради зпросити керівників структурних підрозділів Летичівської селищної 

ради, доповідачів та старост сіл громади. 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

Селищний голова                        Ігор ТИСЯЧНИЙ  


