
 
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

П Р О Т О К О Л 

Сьомої сесії  VІІІ скликання 

23.02.2021 р.                                                                                                              смт. Летичів 

10 год. 10 хв.                                                               Зал засідань Летичівської селищної ради 

 

     Головуючий на сесії селищний голова Тисячний Ігор Іванович. 

     З 26 обраних депутатів на пленарному засіданні сьомої сесії VІІІ скликання 

Летичівської селищної ради присутні 22 депутати  (Список додається). 

 

 

           Пленарне засідання сесії ради є повноважним.  

           Головуючий оголосив пленарне засідання відкритим. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

            На сесії присутні: Пузарецький В.І.-заступник селищного голови, керівники 

структурних підрозділів виконавчого апарату Летичівської селищної ради, старости 

старостинських округів, Возна Л.В. - головний бухгалтер комунального некомерційного 

підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітаної допомоги», депутатат  

Хмельницької обласної ради VIII скликання Кухарук Н.Л., завідуюча трудовим архівом 

Матенко Л.М.. 

Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно затверджується 

на пленарному засіданні.  

На розгляд сесії внесено  50 питань оприлюднених на офіційному сайті 

Летичівської селищної ради відповідно до вимог Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» й розглянуто на засіданнях постійних комісій Летичівської 

селищної ради. 

№п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бойко Людмила Андріївна 

2 Величко Олександр Павлович 

3 Войченко Любов Петрівна 

4 Гаврищук Олег Леонідович 

5 Грищук Олексій Олексійович 

6 Дядюк Микола Тодосович 

7 Зубкова Антоніна Петрівна 

8 Кабанова Раїса Юріївна 

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 Сінерук Віктор Степанович 

18 Смаглюк Людмила Дмитрівна 

19 Смутко Володимир Олександрович 

20 Стадник Віктор Миколайович 

21 Тимчик Сергій Миколайович 

22 Хавхун Альона Олексіївна 



            Пропонується такий порядок денний:  

1. Про  розгляд депутатських запитів і звернень. 

Доповідає: Провозьон В.М.- секретар селищної ради. 

2. Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Летичівської 

селищної  об’єднаної територіальної громади за 2020 рік 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

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

Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 рік 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

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

затвердження передавального  акта рухомого  майна» 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

5. Про  затвердження  передавального акта по Летичівській  ЦРА №14 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

6. Про  безоплатну  передачу нерухомого  майна 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

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

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

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

Летичів 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

9. Про взяття на баланс мережі водопостачання по вул.Садова, вул.Прилужна в с. Козачки 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

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

вул.Прилужна в с. Козачки 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

11. Про умови оплати  праці керівників  комунальних   закладів  Летичівської селищної  ради  

у 2021 році 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

12. Про внесення змін до   програми благоустрою на території Летичівської селищної ради на 

2021 рік 

Доповідає: Кордиш С.В. - начальник відділу ЖКГ, інфраструктури  та охорони 

навколишнього середовища        

13. Про внесення змін в  Програму розвитку комунального госпрозрахункового підприємства 

«Злагода» Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Кордиш С.В. - начальник відділу ЖКГ, інфраструктури  та охорони 

навколишнього середовища       

14. Про передачу на баланс Летичівському КГП «Злагода» автомобіля Газ 33-02 та автомобіля 

«Кубань» 

Доповідає: Кордиш С.В. - начальник відділу ЖКГ, інфраструктури  та охорони 

навколишнього середовища       

15. Про створення Служби у справах дітей Летичівської селищної  ради 

Доповідає: Коберник О.В. – начальник юридичного відділу 

16. Про затвердження Положення про сектор з організації публічних закупівель Летичівської 

селищної  ради 

Доповідає: Ліщинський О.В.- завідуючий сектору з організації публічних закупівель 

17. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету Летичівської селищної ради  

за 2020 рік        Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

18. 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» 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 



 

19. Про внесення змін до селищного бюджету територіадьної громади Летичівської селищної 

ради на 2021 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

20. Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевому 

бюджету в 2021 році 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

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»  

Доповідає: Провозьон В.М.- секретар селищної ради. 

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

Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 

Доповідає: Возна Л.В. – головний бухгалтер КНП  «Летичівський центр ПМСД» 

23. Звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною документацією населених 

пунктів на території Летичівської селищної ради за 2020 рік 

Доповідає: Кордиш С.В. - начальник відділу ЖКГ, інфраструктури  та охорони 

навколишнього середовища        

24. Про затвердження  Програми оздоровлення та відпочинку дітей Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 -2025 роки 

Доповідає: Бондарчук Р.С. головний спеціаліст відділ освіти, молоді та спорту  

25. Про затвердження Порядку та Грошових добових норм витрат на забезпечення 

харчуванням або виплатою добових учасникам спортивних заходів та змагань  

Доповідає: Бондарчук Р.С. головний спеціаліст відділ освіти, молоді та спорту  

26. Про оновлення персонального складу виконавчого комітету Летичівської селищної ради 

Доповідає: Савранська А.В. керуюча справами виконавчого комітету. 

27. Про припинення дії контракту укладеного з завідувачем трудового архіву Летичівської 

селищної ради Матенко Л.М. 

Доповідає: Коберник О.В. – начальник юридичного відділу 

28. Про затвердження Положення про юридичний відділ Летичівської селищної  ради 

Доповідає: Коберник О.В. – начальник юридичного відділу 

29.  Про затвердження Положення про відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної 

ради в новій редакції 

Доповідає: Човча А.Г.  – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту   

30. Про затвердження  Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення Летичівської селищної ради 

Доповідає: Міхурінська А.М. – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

31. Про затвердження положення про про відділ сприяння діяльності депутатів Летичівської 

селищної ради 

Доповідає: Провозьон В.М.- секретар селищної ради. 

32. Звіт про виконання Програми  здійснення землеустрою  на території Летичівської  

селищної ради на 2020 рік 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

33. Про розгляд заяв та клопотань 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

34. Про передачу земельної ділянки у приватну та спільно часткову власність 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

35. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельних ділянок за межами населених пунктів 



Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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

ділянки громадянам 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

37. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок АТ «Хмельницькобленерго» 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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

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

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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

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

«Летичівське лісове господарство» 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок, які перебувають у  комунальній власності 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу 

їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу 

їх у власність громадянам 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

цільового призначення та передачу земельних ділянок з комунальної власності в державну 

власність 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

47. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

48. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823087000:02:002:0065) 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 



49. 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 

Доповідає: Бондар І.В.- головний спеціаліст  відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин 

50. Різне.         

Головуючий повідомив, що проект порядку денного надано депутатам та  запропонував 

прийняти за основу порядок денний. 

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

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

Головуючий запитав  щодо зауважень , пропозицій  до порядку денного. 

Надано слово депутату: Морозовій О.М., яка запропонувала внести зміни до поточного 

порядку денного, а саме: внести до порядку денного проект рішення «Про внесення змін 

до рішення сесії «Про затвердження директора комунальної установи «Летичівська дитяча 

музична школа» Летичівської селищної ради» 

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

внести до порядку денного проєкт рішення «Про внесення змін до рішення сесії «Про 

затвердження директора комунальної установи «Летичівська дитяча музична школа» 

Летичівської селищної ради» 

Рішення прийнято  

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

Надано слово:  

Секретар селищної ради Провозьон В.М., запропонував внести зміни до поточного 

порядку денного, а саме: внести до порядку денного проект рішення "Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та передача їх в оренду ТзОВ «ОЛМА АГРОГРУП»" 

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

внести до порядку денного проєкт рішення №54 "Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) та передача їх в оренду ТзОВ «ОЛМА АГРОГРУП»" 

Рішення прийнято  

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

Надано слово: Секретар селищної ради Провозьон В.М.,  запропонував внести зміни до 

поточного порядку денного, а саме: внести до порядку денного проект рішення №55 «Про 

делегування функції замовника на здійснення капітального ремонту» 

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

внести до порядку денного проєкт рішення №55 «Про делегування функції замовника на 

здійснення капітального ремонту» 

Рішення прийнято  

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

Надано слово: Секретар селищної ради Провозьон В.М.,  запропонував внести зміни до 

поточного порядку денного, а саме: внести до порядку денного проект рішення №56 «Про 

спрямування частини прибутку КП «Летичівський спецлісгосп» 

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

внести до порядку денного проєкт рішення №56 «Про спрямування частини прибутку КП 

«Летичівський спецлісгосп» 

Рішення прийнято  

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

Надано слово: Секретар селищної ради Провозьон В.М.,  запропонував внести зміни до 

поточного порядку денного, а саме: внести до порядку денного проект рішення  № 50 

"Про депутатський запит Кабанової Раїси Юріївни щодо необхідності облаштування 

дитячого ігрового майданчику зі штучним покриттям за адресою вул. Савіцького Юрія  

буд. 88, 90, 98" 

 



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

внести до порядку денного проєкт рішення №50«"Про депутатський запит Кабанової 

Раїси Юріївни щодо необхідності облаштування дитячого ігрового майданчику зі 

штучним покриттям за адресою вул. Савіцького Юрія  буд. 88, 90, 98 " 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 3 ) 

Надано слово: Секретар селищної ради Провозьон В.М., запропонував внести зміни до 

поточного порядку денного, а саме: внести до порядку денного проект рішення 

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

внести до порядку денного проєкт рішення №51 "Про звернення депутатів Летичівської 

селищної ради до   Верховної ради України щодо   прийнятого Закону України «Про 

народовладдя через всеукраїнський референдум»" 

Рішення прийнято  

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

Надано слово: Секретар селищної ради Провозьон В.М., запропонував внести зміни до 

поточного порядку денного, а саме: внести до порядку денного проект рішення №52 "Про 

звернення депутатів Летичівської селищної ради до Президента України, Верховної ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо збільшення видатків на виплату пільг і 

житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у зв’язку з підвищенням 

тарифів на житлово-комунальні послуги" 

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

внести до порядку денного проєкт рішення №52 "Про звернення депутатів Летичівської 

селищної ради до Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів 

України щодо збільшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового 

палива і скрапленого газу у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні 

послуги" 

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

Надано слово: Секретар селищної ради Провозьон В.М., запропонував внести зміни до 

поточного порядку денного, а саме: внести до порядку денного проект рішення №53 "Про 

звернення депутатів Летичівської селищної ради до Президента України та Кабінету 

Міністрів України щодо необхідності невідкладного інформування населення 

Хмельницької області про початок вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19" 

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

внести до порядку денного проєкт рішення №53 "Про звернення депутатів Летичівської 

селищної ради до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності 

невідкладного інформування населення Хмельницької області про початок вакцинації від 

коронавірусної хвороби COVID-19" 

Рішення прийнято  

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

 

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

Рішення прийнято  

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

 

Надійшла пропозиція від депутатів 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 - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

 

 



Розпочато розгляд питання №1 "Про продовження терміну розгляду депутатських запитів" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про продовження терміну розгляду депутатських 

запитів 

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

Завершено розгляд питання  "Про продовження терміну розгляду депутатських запитів" 

 

Розпочато розгляд питання внесеного до порядку денного  №50 "Про депутатський запит 

Кабанової Раїси Юріївни щодо необхідності облаштування дитячого ігрового майданчику 

зі штучним покриттям за адресою вул. Савіцького Юрія  буд. 88, 90, 98" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про депутатський запит Кабанової Раїси Юріївни 

щодо необхідності облаштування дитячого ігрового майданчику зі штучним покриттям за 

адресою вул. Савіцького Юрія  буд. 88, 90, 98 

Рішення не прийнято  

( За - 5 Проти - 2 Утримались - 12 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про депутатський запит Кабанової Раїси Юріївни щодо 

необхідності облаштування дитячого ігрового майданчику зі штучним покриттям за 

адресою вул. Савіцького Юрія  буд. 88, 90, 98" 

 

 

Розпочато розгляд питання внесеного до порядку денного  №51 "Про звернення депутатів 

Летичівської селищної ради до   Верховної ради України щодо   прийнятого Закону 

України «Про народовладдя через всеукраїнський референдум»" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про звернення депутатів Летичівської селищної 

ради до   Верховної ради України щодо   прийнятого Закону України «Про народовладдя 

через всеукраїнський референдум» 

Рішення не прийнято  

( За - 10 Проти - 1 Утримались - 10 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання  "Про звернення депутатів Летичівської селищної ради до   

Верховної ради України щодо   прийнятого Закону України «Про народовладдя через 

всеукраїнський референдум»" 

 

Розпочато розгляд питання внесеного до порядку денного №52 "Про звернення депутатів 

Летичівської селищної ради до Президента України, Верховної ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо збільшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій 

громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого газу у зв’язку з підвищенням тарифів на 

житлово-комунальні послуги" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про звернення депутатів Летичівської селищної 

ради до Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

збільшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги" 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання №52 "Про звернення депутатів Летичівської селищної ради до 

Президента України, Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

збільшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги" 

 



Розпочато розгляд питання внесеного  до порядку денного  №53 "Про звернення депутатів 

Летичівської селищної ради до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 

необхідності невідкладного інформування населення Хмельницької області про початок 

вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19" 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про звернення депутатів Летичівської селищної 

ради до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності 

невідкладного інформування населення Хмельницької області про початок вакцинації від 

коронавірусної хвороби COVID-19". 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про звернення депутатів Летичівської селищної ради до 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності невідкладного 

інформування населення Хмельницької області про початок вакцинації від коронавірусної 

хвороби COVID-19" 

 

Розпочато розгляд питання №2 "Про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної  об’єднаної територіальної громади за 2020 

рік" 

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

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

та культурного розвитку Летичівської селищної  об’єднаної територіальної громади за 

2020 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної  об’єднаної територіальної громади за 2020 

рік" 

 

Розпочато розгляд питання №3 "Про внесення змін до Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 рік" 

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

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

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  територіальної громади на 

2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №4 "Про  внесення змін  до  рішення № 21 шостої  сесії від  

18.01.2021року « Про  затвердження передавального  акта рухомого  майна»" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про  внесення змін  до  рішення № 21 шостої  сесії 

від  18.01.2021року « Про  затвердження передавального  акта рухомого  майна» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про  внесення змін  до  рішення № 21 шостої  сесії від  

18.01.2021року « Про  затвердження передавального  акта рухомого  майна»" 

 

Розпочато розгляд питання №5 "Про  затвердження  передавального акта по Летичівській  

ЦРА №14" 



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

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

Летичівській  ЦРА №14 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про  затвердження  передавального акта по Летичівській  

ЦРА №14" 

 

Розпочато розгляд питання №6 "Про  безоплатну  передачу нерухомого  майна" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - № 6 Про  безоплатну  передачу нерухомого  майна 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про  безоплатну  передачу нерухомого  майна" 

 

Розпочато розгляд питання №7 "Про взяття на баланс мережі водопостачання по вул. 

Горбатюка, смт. Летичів" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про взяття на баланс мережі водопостачання по 

вул. Горбатюка, смт. Летичів 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про взяття на баланс мережі водопостачання по вул. 

Горбатюка, смт. Летичів" 

 

Розпочато розгляд питання №8 "Про передачу на баланс КГП «Злагода»  мережі 

водопостачання по вул. Горбатюка, смт. Летичів" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про передачу на баланс КГП «Злагода»  мережі 

водопостачання по вул. Горбатюка, смт. Летичів 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про передачу на баланс КГП «Злагода»  мережі 

водопостачання по вул. Горбатюка, смт. Летичів" 

 

Розпочато розгляд питання №9 "Про взяття на баланс мережі водопостачання по 

вул.Садова, вул.Прилужна в с. Козачки" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про взяття на баланс мережі водопостачання по 

вул.Садова, вул.Прилужна в с. Козачки 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про взяття на баланс мережі водопостачання по вул.Садова, 

вул.Прилужна в с. Козачки" 

 

Розпочато розгляд питання №10 "Про передачу на баланс КГП «Злагода»  мережі 

водопостачання по вул.Садова, вул.Прилужна в с. Козачки" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про передачу на баланс КГП «Злагода»  мережі 

водопостачання по вул.Садова, вул.Прилужна в с. Козачки 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про передачу на баланс КГП «Злагода»  мережі 

водопостачання по вул.Садова, вул.Прилужна в с. Козачки" 



 

Розпочато розгляд питання №11 "Про умови оплати  праці керівників  комунальних   

закладів  Летичівської селищної  ради  у 2021 році" 

Перед початком голосування питання №11 "Про умови оплати  праці керівників  

комунальних   закладів  Летичівської селищної  ради  у 2021 році" 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. 

Перед початком голосування питання №11 "Про умови оплати  праці керівників  

комунальних   закладів  Летичівської селищної  ради  у 2021 році" від депутата Маринюка 

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

голосуванні відносно вищевказаного питання з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Перед початком голосування питання №11 "Про умови оплати  праці керівників  

комунальних   закладів  Летичівської селищної  ради  у 2021 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 умови оплати  праці керівників  комунальних   

закладів  Летичівської селищної  ради  у 2021 році 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про умови оплати  праці керівників  комунальних   закладів  

Летичівської селищної  ради  у 2021 році" 

 

Розпочато розгляд питання №12 "Про внесення змін до   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 внесення змін до   програми благоустрою на 

території Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до   програми благоустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №13 "Про внесення змін в  Програму розвитку комунального 

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

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

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

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін в  Програму розвитку комунального 

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

 

Розпочато розгляд питання №14 "Про передачу на баланс Летичівському КГП «Злагода» 

автомобіля Газ 33-02 та автомобіля «Кубань»" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про передачу на баланс Летичівському КГП 

«Злагода» автомобіля Газ 33-02 та автомобіля «Кубань» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про передачу на баланс Летичівському КГП «Злагода» 

автомобіля Газ 33-02 та автомобіля «Кубань»" 

 



Розпочато розгляд питання №15 "Про створення Служби у справах дітей Летичівської 

селищної  ради" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про створення Служби у справах дітей 

Летичівської селищної  ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про створення Служби у справах дітей Летичівської 

селищної  ради". 

 

Розпочато розгляд питання №16 "Про затвердження Положення про сектор з організації 

публічних закупівель Летичівської селищної  ради" 

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

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

організації публічних закупівель Летичівської селищної  ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження Положення про сектор з організації 

публічних закупівель Летичівської селищної  ради" 

 

Розпочато розгляд питання №17 "Про затвердження звіту про виконання селищного 

бюджету Летичівської селищної ради  за 2020 рік" 

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

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

бюджету Летичівської селищної ради  за 2020 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету 

Летичівської селищної ради  за 2020 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №18 "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»" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - 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 ... 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "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»" 

 

Розпочато розгляд питання №19 "Про внесення змін до селищного бюджету 

територіадьної 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 внесення змін до селищного бюджету 

територіадьної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято ( За - 19 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до селищного бюджету територіадьної 

громади Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 



Розпочато розгляд питання №20 "Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету в 2021 році" 

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

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

державного бюджету місцевому бюджету в 2021 році 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про розподіл залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету в 2021 році" 

 

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

Розпочато розгляд питання №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»" 

Перед початком голосування питання №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»" від 

депутата Войченко Любов Петрівни 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 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 ... 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "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»" 

 

Розпочато розгляд питання №22 "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 - 0 ) 

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

санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №23 "Звіт про виконання Програми забезпечення 

містобудівною документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради 

за 2020 рік" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання Програми забезпечення 

містобудівною документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради 

за 2020 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання Програми забезпечення містобудівною 

документацією населених пунктів на території Летичівської селищної ради за 2020 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №24 "Про затвердження  Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 -2025 роки" 



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

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

відпочинку дітей Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 -2025 роки 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про затвердження  Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 -2025 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №25 "Про затвердження Порядку та Грошових добових норм 

витрат на забезпечення харчуванням або виплатою добових учасникам спортивних 

заходів та змагань" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження Порядку та Грошових добових 

норм витрат на забезпечення харчуванням або виплатою добових учасникам спортивних 

заходів та змагань 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про затвердження Порядку та Грошових добових норм 

витрат на забезпечення харчуванням або виплатою добових учасникам спортивних 

заходів та змагань" 

 

Розпочато розгляд питання №26 "Про оновлення персонального складу виконавчого 

комітету Летичівської селищної ради" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про оновлення персонального складу виконавчого 

комітету Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про оновлення персонального складу виконавчого комітету 

Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №27 "Про припинення дії контракту укладеного з завідувачем 

трудового архіву Летичівської селищної ради Матенко Л.М." 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про припинення дії контракту укладеного з 

завідувачем трудового архіву Летичівської селищної ради Матенко Л.М. 

Рішення прийнято  

( За - 15 Проти - 1 Утримались - 2 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання "Про припинення дії контракту укладеного з завідувачем 

трудового архіву Летичівської селищної ради Матенко Л.М." 

 

Розпочато розгляд питання №28 "Про затвердження Положення про юридичний відділ 

Летичівської селищної  ради" 

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

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

відділ Летичівської селищної  ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження Положення про юридичний відділ 

Летичівської селищної  ради" 

 

Розпочато розгляд питання №29 "Про затвердження  Положення про відділ освіти, молоді 

та спорту  Летичівської селищної ради в новій редакції" 



Голосування - ( За основу ) - Про затвердження  Положення про відділ освіти, молоді та 

спорту  Летичівської селищної ради в новій редакції 

Рішення прийнято  

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

Внесено поправку від депутата Бойко Л.А.: №1 Доповнити розділ 3 Положення пунктом 

3.1.11 "Забезпечує організацію проведення конкурсу керівників закладів освіти. 

Керівників закладів освіти, яким надання фінансова автономія питання питання 

призначення виносить на розгляд і затвердження сесії Летичівської селищної ради» 

Голосування - ( За поправку ) - № 1 Доповнити розділ 3 Положення пунктом 3.1.11 

"Забезпечує організацію проведення конкурсу керівників закладів освіти. Керівників 

закладів освіти, яким надання фінансова автономія питання призначення виносить на 

розгляд і затвердження сесії Летичівської селищної ради» 

Рішення не прийнято  

( За - 10 Проти - 3 Утримались - 8 НЕ голосували - 2 ) 

Голосування - ( В цілому ) - № 29 Про затвердження  Положення про відділ освіти, молоді 

та спорту  Летичівської селищної ради в новій редакції 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження  Положення про відділ освіти, молоді та 

спорту  Летичівської селищної ради в новій редакції" 

 

Розпочато розгляд питання №30 "Про затвердження  Положення про відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 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 з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження  Положення про відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №31 "Про затвердження положення про відділ сприяння 

діяльності депутатів 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 сприяння 

діяльності депутатів Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження положення про відділ сприяння діяльності 

депутатів Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №32 "Звіт про виконання Програми  здійснення землеустрою  

на території Летичівської  селищної ради на 2020 рік" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Звіт про виконання Програми  здійснення 

землеустрою  на території Летичівської  селищної ради на 2020 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Звіт про виконання Програми  здійснення землеустрою  на 

території Летичівської  селищної ради на 2020 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №33 "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 - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про розгляд заяв та клопотань" 

 

Розпочато розгляд питання №34 "Про передачу земельної ділянки у приватну та спільно 

часткову власність" 

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

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

спільно часткову власність 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про передачу земельної ділянки у приватну та спільно 

часткову власність" 

 

Розпочато розгляд питання №35 "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 - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

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 №36 "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 - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

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

відведення земельної ділянки громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №37 "Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго»" 

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

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго»" 

 

Розпочато розгляд питання №38 "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 - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

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 №39 "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) ДП «Летичівське лісове господарство»" 

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) ДП «Летичівське лісове господарство» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) ДП «Летичівське лісове господарство»" 

 

Розпочато розгляд питання №40 "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 - 22 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 №41 "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 - 22 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 №42 "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

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

пунктів" 

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

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

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

 

Розпочато розгляд питання №43 "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 - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №44 "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення та передачу земельних 

ділянок з комунальної власності в державну власність" 

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 зі зміною цільового призначення та передачу земельних 

ділянок з комунальної власності в державну власність 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення та передачу земельних ділянок з 

комунальної власності в державну власність" 

 

Розпочато розгляд питання №45 "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 - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №46 "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 - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

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

скасування рішень сесій" 

 

Розпочато розгляд питання №47 "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 - 0 ) 

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

 

Розпочато розгляд питання №48 "Про припинення дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823087000:02:002:0065)" 

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

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

ділянки (кадастровий номер 6823087000:02:002:0065) 



Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про припинення дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823087000:02:002:0065)" 

 

Розпочато розгляд питання №49 "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" 

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 Летичівської ... 

Рішення прийнято  

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

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 Летичівської селищної ради Хмельницької 

області" 

 

Розпочато розгляд питання №54 "Про затвердження технічної документації із 

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

місцевості) та передача їх в оренду ТзОВ «ОЛМА АГРОГРУП»" 

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) та передача їх в оренду ТзОВ «ОЛМА АГРОГРУП» 

Рішення прийнято  

( За - 22 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) та 

передача їх в оренду ТзОВ «ОЛМА АГРОГРУП»" 

 

Розпочато розгляд питання №55 "Про делегування функції  замовника на  здійснення  

капітального  ремонту" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про делегування функції  замовника на  здійснення  

капітального  ремонту 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про делегування функції  замовника на  здійснення  

капітального  ремонту" 

 

Розпочато розгляд питання №56 "Про спрямування частини прибутку КП «Летичівський 

спецлісгосп»" 

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

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про спрямування частини прибутку КП 

«Летичівський спецлісгосп» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про спрямування частини прибутку КП «Летичівський 

спецлісгосп»" 

 



Розпочато розгляд питання №57 "Про внесення змін до рішення сесії «Про затвердження 

директора комунальної установи «Летичівська дитяча музична школа» Летичівської 

селищної ради»" 

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

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

затвердження директора комунальної установи «Летичівська дитяча музична школа» 

Летичівської селищної ради» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до рішення сесії «Про затвердження 

директора комунальної установи «Летичівська дитяча музична школа» Летичівської 

селищної ради»" 

 

Різне. 

Надано слово депутату: Провозьон Василь Миколайович 

Секретар селищної ради Провозьон В.М. озвучив заяву депутатів Летичівської селищної 

ради від Політичної партії «За майбутнє» про створення в Летичівській селищній раді VІІІ 

скликання депутатської фракції  Політичної партії «За майбутнє»  у складі: депутат 

Морозової Оксани Михайлівни – голова депутатської  фракції ,  депутат Войченко Любов 

Петрівна депутат Тимчик Сергій Миколайович, депутат Марущак Світлана Миколаївна, 

депутат Грищук Олексій Олексійович. 

Завершено виступ депутата: Провозьон Василь Миколайович 

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович 

Завершено виступ депутата: Гаврищук Олег Леонідович 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

Надано слово депутату: Марущак Світлана Миколаївна 

Завершено виступ депутата: Марущак Світлана Миколаївна 

       Всі питання внесені на розгляд сьомої сесії Летичівської селищної ради VІІІ 

скликання розглянуто. 

       Сьому сесію Летичівської селищної ради VІІІ скликання головуючий оголосив 

закритою. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

 

 

 

Селищний голова                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 

 


