
 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

Восьмої сесії  VІІІ скликання 

26.03.2021 р.                                                                                      смт. Летичів 

 

10 год. 07 хв.                                                                Зал засідань Летичівської     

                                                                                               селищної ради 

 

     Головуючий на сесії селищний голова Тисячний Ігор Іванович. 

     З 26 обраних депутатів на пленарному засіданні восьмої  сесії VІІІ 

скликання Летичівської селищної ради присутні 19 депутатів  (Список 

додається). 

 

 

           Пленарне засідання восьмої сесії ради є повноважним.  

           Головуючий оголосив пленарне засідання відкритим. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

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

Ніцевич Анатолій Вікторович - заступник селищного голови,  керівники 

структурних підрозділів виконавчого апарату Летичівської селищної ради, 

старости старостинських округів, Кухарук Н.Л. - головний лікар 

комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної 

№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 Лук’янченко Михайло Григорович  

7 Маринюк Михайло Вікторович 

8 Марущак Світлана Миколаївна  

9 Матлаєва Ірина Дмитрівна 

10 Попова Олена Василівна 

11 Провозьон Василь Миколайович  

12 СамолюкМикола Миколайович 

13 Сінерук Віктор Степанович 

14 Скрипник Михайло Вікторович 

15 Смаглюк Людмила Дмитрівна 

16 Смутко Володимир Олександрович 

17 Стадник Віктор Миколайович 

18 Тимчик Сергій Миколайович 

19 Хавхун Альона Олексіївна 



медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради,  Возна Л.В. - 

головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства 

«Летичівський центр первинної медико-санітаної допомоги», Зьомко В.В. – 

директор КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня», Терновський Є.В. - 

юрисконсульт комунального некомерційного підприємства «Летичівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради.  

Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно 

затверджується на пленарному засіданні.  

На розгляд сесії внесено  56 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. 

            Пропонується такий порядок денний:  

1. Про депутатський запит Морозової Оксани Михайлівни щодо 

благоустрою прибудинкової території та встановлення вуличного освітлення 

за адресою смт.Летичів вул.. Савіцького Юрія  буд. 86, 88, 90, 90/1, 98 

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

2. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів 

    Доповідає: Провозьон В.М.- секретар селищної ради 

3. Про передачу майна спільної власності територіальної громади 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

4. Про  внесення змін  до  рішення №5 сьомої сесії  від 23.02.2021року 

«Про  затвердження передавального акта по Летичівській  ЦРА №14» 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

5. Про  передачу товарно- матеріальних цінностей 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

6. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської селищної  територіальної громади на 

2021 рік. 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

7. Про внесення змін до Програми профілактики і боротьби зі сказом в 

Летичівcькій об’єднаній територіальній громаді на 2020-2021 роки 

Доповідає: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

8. Про внесення змін до   програми благоустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

9. Про внесення змін до Програми розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

10. Про затвердження Положення про сектор муніципальної інспекції з 

питань благоустрою Летичівської селищної ради 

Доповідає: Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

11. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту 

пільгових категорій громадян Летичівської територіальної громади на 2021-

2022 роки 



Доповідає: Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

12. Про затвердження Програми забезпечення надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги на 2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

13. Про затвердження Положення про уповноважену особу  відповідальну  

за організацію та проведення процедур закупівель 

Доповідає: Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

14. Про списання з балансу КГП «Злагода» багатоквартирних будинків 

Доповідає: Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

15. Про внесення змін до Правил благоустрою забезпечення чистоти, 

порядку і дотримання тиші на території Летичівської селищної ради 

Доповідає: Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

16. Про внесення змін до рішення третьої сесії № 49 від 24.12.2020 року 

«Про  розподіл коштів освітньої субвенції   з державного  бюджету 

місцевому  бюджету на 2021 рік» 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

17. Про внесення змін до селищного бюджету територіадьної громади 

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

18. Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, 

меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, 

комп’ютерів селищною радою, а також установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок селищного  бюджету 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

19. Про внесення змін до Програми розвитку Комунального 

некомерційного підприємства  «Летичівська багатопрофільна лікарня» 

Летичівської селищної ради  Хмельницького району Хмельницької області на 

2021 рік 

Доповідає: Зьомко В.В.- директор Комунального некомерційного 

підприємства  «Летичівська багатопрофільна лікарня» 

20. Про внесення змін до Статуту КНП «Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради та затвердження 

Статуту в новій редакції 

Доповідає: Терновський Є.В. - юрисконсульт комунального некомерційного 

підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради  

21. 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» 

22. Про затвердження звіту про виконання  фінансового плану 

підприємства за   2020 рік  КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської 

селищної ради 



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

ПМСД» 

23. Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради від 

10.12.2020 р. №7 «Про  затвердження структури виконавчих органів ради,  

загальної чисельності апарату ради та їх виконавчих органів» 

Доповідає: Майська О.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи 

24. Про передачу майна комунальної власності територіальної громади 

Летичівської  селищної ради на баланс відділу фінансів Летичівської 

селищної ради 

Доповідає: Ваврик Н.М.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

25. Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Летичівської селищної ради 

Доповідає: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

26. Про припинення діяльності комунального підприємства «Перемога» 

Снітівської сільської ради шляхом ліквідації 

Доповідає: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

27. Про припинення діяльності Летичівської комунальної аптеки № 14 

шляхом ліквідації 

Доповідає: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

28. Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради VII 

скликання першої сесії № 16-2/2015 від 19.11.2015 року «Про ліквідацію 

Чаплянської сільської ради у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до 

Летичівської селищної ради» 

Доповідає: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

29. Про внесення змін до рішення Летичівської селищної ради VII 

скликання першої сесії № 12-2/2015 від 19.11.2015 року «Про ліквідацію 

Майдан – Вербецької сільської ради у зв’язку з реорганізацією шляхом 

приєднання до Летичівської селищної ради» 

Доповідає: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

30. Про затвердження Порядку передачі в оренду нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Летичівської селищної ради 

Доповідає: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

31. Про звіт головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради Кухарук Н.Л. 

Доповідає: Кухарук Н.Л. - головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради  

32. Про переукладення контракту з головним лікарем комунального 

некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради 

Доповідає: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

33. Про звіт директора Летичівської публічної бібліотеки Летичівської 

селищної ради  Дмухівської О.І. 

http://letychiv.km.ua/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82/


Доповідає: Дмухівська О.І. - директор Летичівської публічної бібліотеки 

Летичівської селищної ради   

34. Про переукладення контракту з директором Летичівської публічної 

бібліотеки  Летичівської селищної ради 

Доповідає: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

35. Про звіт директора Летичівської бібліотеки для дітей Летичівської 

селищної ради  Василик Л. А. 

Доповідає: Василик Л. А. - директор Летичівської бібліотеки для дітей 

Летичівської селищної ради   

36. Про переукладення контракту з директором Летичівської бібліотеки 

для дітей Летичівської селищної ради 

Доповідає: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

37. Про внесення змін до контракту з керівником КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради 

Доповідає: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

38. Про внесення змін до структури та штатного розпису групи 

господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради 

Доповідає: Човча В.С. - головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам за межами населених пунктів 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та передачу їх у власність громадянам 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

43. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  АТ «Хмельницькобленерго» 

Доповідає: Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, 

архітектури та земельних відносин. 

44. 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: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

45. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам 

Доповідає: Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, 

архітектури та земельних відносин. 

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

47. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

Доповідає: Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, 

архітектури та земельних відносин. 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання їх в оренду АТ «Хмельницькобленерго» 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

49. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок комунальної 

власності 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

50. Про передачу земельної ділянки у приватну та спільно часткову 

власність 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

51. Про надання погодження на розробку документації із землеустрою для 

відведення земельних ділянок 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

52. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності (кадастровий номер 6823085400:01:006:0005) 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

53. Про припинення дії договорів оренди земельної ділянки 

(невитребуваної земельної частки (паю)) СТОВ «Промінь» 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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

сесій 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 



55. Про затвердження актів обстеження комісії для вирішення земельних 

спорів у межах населених пунктів щодо меж земельної ділянки, що 

перебувають у власності і користуванні громадян 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

56. Про розгляд заяв та клопотань 

Доповідає: Поліщук О.М. - начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

 

Головуючий повідомив про те що від депутатів надійшла пропозиція внести 

зміни до поточного порядку денного, а саме:  

-внести до порядку денного проєкт рішення №57 «Про звернення депутатів 

Летичівської селищної ради до Президента України щодо звільнення 

політв’язня Олега Приходька, якого з 9 жовтня 2019 року незаконно утримує 

злочинний путінський режим»; 

-внести до порядку денного проєкт рішення №58  «Про звернення депутатів 

Летичівської селищної ради  до   Верховної Ради України щодо 

невідкладного прийняття  законопроектів № 2194 та № 2195»; 

-внести до порядку денного проєкт рішення №59 «Про звернення депутатів 

Летичівської селищної ради до Президента України, Верховної ради України 

Кабінету Міністрів України щодо належного соціального забезпечення  

медичних працівників та зриву вакцинації»;  

-внести до порядку денного проєкт рішення №60 «Про внесення змін до 

Програми «Турбота» Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки»; 

-внести до порядку денного проєкт рішення №61 «Про розгляд клопотання  

Акціонерного товариства «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ 

ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ». 

 

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

а саме: внести до порядку денного проєкт рішення №57 «Про звернення 

депутатів Летичівської селищної ради до Президента України щодо 

звільнення політв’язня Олега Приходька, якого з 9 жовтня 2019 року 

незаконно утримує злочинний путінський режим" та розглянути його 

наступним після розгляду проекту рішення №2 «Про продовження терміну 

розгляду депутатських запитів» 

Рішення прийнято  

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



 

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

а саме: внести до порядку денного проєкт рішення №58 «Про звернення 

депутатів Летичівської селищної ради   до   Верховної Ради України щодо  

невідкладного прийняття законопроектів № 2194 та № 2195" та розглянути 

його наступним після розгляду проекту рішення №57 «Про звернення 

депутатів Летичівської селищної ради до Президента України щодо 

звільнення політв’язня Олега Приходька, якого з 9 жовтня 2019 року 

незаконно утримує злочинний путінський режим» 

Рішення прийнято   

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

 

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

а саме: внести до порядку денного проєкт рішення №59 «Про звернення 

депутатів Летичівської селищної ради до Президента України, Верховної 

ради України Кабінету Міністрів України щодо належного соціального 

забезпечення медичних працівників та зриву вакцинації" та розглянути його 

наступним після розгляду проекту рішення №58  «Про звернення депутатів 

Летичівської селищної ради  до   Верховної Ради України щодо  

невідкладного прийняття  законопроектів № 2194 та № 2195» 

Рішення прийнято  

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

 

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

а саме: внести до порядку денного проєкт рішення №60 «Про внесення змін 

до Програми «Турбота» Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки» 

Рішення прийнято  

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

 

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

а саме: внести до порядку денного проєкт рішення №61 "Про розгляд 

клопотання Акціонерного товариства «ОНУР ТААХХУТ 

ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ 

ШИРКЕТІ»" 

Рішення прийнято  

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

 

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

Рішення прийнято  

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

 

Надійшла пропозиція від депутата Гаврищук О.Л. -  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 - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

 

Надано слово депутату: Провозьон Василь Миколайович 

Розпочато розгляд питання №1 "Про депутатський запит Морозової Оксани 

Михайлівни щодо благоустрою прибудинкової території та встановлення 

вуличного освітлення за адресою смт.Летичів вул.Савіцького Юрія  буд. 86, 

88, 90, 90/1, 98" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - "Про депутатський запит Морозової 

Оксани Михайлівни щодо благоустрою прибудинкової території та 

встановлення вуличного освітлення за адресою смт.Летичів вул.. Савіцького 

Юрія  буд. 86, 88, 90, 90/1, 98" 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про депутатський запит Морозової Оксани 

Михайлівни щодо благоустрою прибудинкової території та встановлення 

вуличного освітлення за адресою смт.Летичів вул.. Савіцького Юрія  буд. 86, 

88, 90, 90/1, 98" 

 

Розпочато розгляд питання №2 "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 - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено виступ депутата: Провозьон В.М. 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну розгляду 

депутатських запитів" 

 

Розпочато розгляд питання №57 "Про звернення депутатів Летичівської 

селищної ради до Президента України щодо звільнення політв’язня Олега 

Приходька, якого з 9 жовтня 2019 року незаконно утримує злочинний 

путінський режим" 

Надано слово депутату: Сінеруку В.С. 

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 щодо звільнення політв’язня Олега 

Приходька, якого з 9 жовтня 2019 року незаконно утримує злочинний 

путінський режим 



Рішення прийнято  

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

Завершено виступ депутата Сінерука В.С. 

Завершено розгляд питання  "Про звернення депутатів Летичівської селищної 

ради до Президента України щодо звільнення політв’язня Олега Приходька, 

якого з 9 жовтня 2019 року незаконно утримує злочинний путінський режим" 

 

Розпочато розгляд питання №58 "Про звернення депутатів Летичівської 

селищної ради   до   Верховної Ради України щодо  невідкладного прийняття 

законопроектів № 2194 та № 2195" 

Надано слово депутату: Провозьон В.М. 

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  невідкладного прийняття 

законопроектів № 2194 та № 2195 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено виступ депутата: Провозьон В.М. 

Завершено розгляд питання  "Про звернення депутатів Летичівської селищної 

ради   до   Верховної Ради України щодо  невідкладного прийняття 

законопроектів № 2194 та № 2195" 

 

Розпочато розгляд питання №59 "Про звернення депутатів Летичівської 

селищної ради до Президента України, Верховної ради України Кабінету 

Міністрів України щодо належного соціального забезпечення медичних 

працівників та зриву вакцинації" 

Надано слово депутату: Матлаєвій І.Д. 

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 Кабінету 

Міністрів України щодо належного соціального забезпечення медичних 

працівників та зриву вакцинації" 

Рішення прийнято  

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

Завершено виступ депутата Матлаєвої І.Д. 

Завершено розгляд питання "Про звернення депутатів Летичівської селищної 

ради до Президента України, Верховної ради України Кабінету Міністрів 

України щодо належного соціального забезпечення медичних працівників та 

зриву вакцинації" 

 

Розпочато розгляд питання №3 "Про передачу майна спільної власності 

територіальної громади" 

Надано слово: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 



Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) Про передачу майна спільної власності 

територіальної громади 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про передачу майна спільної власності 

територіальної громади" 

 

Розпочато розгляд питання №4 "Про  внесення змін  до  рішення №5 сьомої 

сесії  від 23.02.2021року «Про  затвердження передавального акта по 

Летичівській  ЦРА №14»" 

Надано слово: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про  внесення змін  до  рішення №5 

сьомої сесії  від 23.02.2021року «Про  затвердження передавального акта по 

Летичівській  ЦРА №14» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про  внесення змін  до  рішення №5 сьомої сесії  

від 23.02.2021року «Про  затвердження передавального акта по Летичівській  

ЦРА №14»" 

 

Розпочато розгляд питання №5 "Про  передачу товарно- матеріальних 

цінностей " 

Надано слово: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про  передачу товарно- матеріальних 

цінностей  

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про  передачу товарно- матеріальних цінностей  

 

Розпочато розгляд питання №6 "Про внесення змін до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік" 

Надано слово: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

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

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Внесено поправки депутатом  Матлаєва І.Д.:  



Поправка №1 "Внести зміни до пункту 1.2. проекту рішення, а саме: змінити 

редакцію з «- п.82 «Виготовлення проектнокошторисної документації 

«Капітальний ремонт частини першого поверху адміністративного будинку 

по вулиці Героїв Крут, 2/1 в смт. Летичів, Хмельницької області» з обсягом 

фінансування 35,0 тис.грн.» на «- п.82 «Виготовлення проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт частини першого поверху 

адміністративного будинку по вулиці Героїв Крут, 2/1 в смт. Летичів, 

Хмельницького району Хмельницької області» з обсягом фінансування 35,0 

тис.грн.»" 

Поправка №2 "Внести зміни до пункту 1.2. проекту рішення, а саме: змінити 

редакцію з «- п.83 «Проведення експертизи по проектно-кошторисній 

документації «Капітальний ремонт частини першого поверху 

адміністративного будинку по вулиці Героїв Крут, 2/1 в смт. Летичів, 

Хмельницької області» з обсягом фінансування 15,0 тис.грн.» на «- п.83 

«Проведення експертизи по проектно-кошторисній документації 

«Капітальний ремонт частини першого поверху адміністративного будинку 

по вулиці Героїв Крут, 2/1 в смт. Летичів, Хмельницького району 

Хмельницької області» з обсягом фінансування 15,0 тис.грн.»"  

 

Голосування - (За поправку) - № 1 Внести зміни до пункту 1.2. проекту 

рішення, а саме: змінити редакцію з «- п.82 «Виготовлення 

проектнокошторисної документації «Капітальний ремонт частини першого 

поверху адміністративного будинку по вулиці Героїв Крут, 2/1 в смт. 

Летичів, Хмельницької області» з обсягом фінансування 35,0 тис.грн.» на «- 

п.82 «Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт частини першого поверху адміністративного будинку по вулиці 

Героїв Крут, 2/1 в смт. Летичів, Хмельницького району Хмельницької 

області» з обсягом фінансування 35,0 тис.грн.»" 

Рішення прийнято  

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

 

Голосування - ( За поправку ) - №2 Внести зміни до пункту 1.2. проекту 

рішення, а саме: змінити редакцію з «- п.83 «Проведення експертизи по 

проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт частини першого 

поверху адміністративного будинку по вулиці Героїв Крут, 2/1 в смт. 

Летичів, Хмельницької області» з обсягом фінансування 15,0 тис.грн.» на «- 

п.83 «Проведення експертизи по проектно-кошторисній документації 

«Капітальний ремонт частини першого поверху адміністративного будинку 

по вулиці Героїв Крут, 2/1 в смт. Летичів, Хмельницького району 

Хмельницької області» з обсягом фінансування 15,0 тис.грн.»"  

Рішення прийнято  

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

Голосування - ( 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 - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №7 "Про внесення змін до Програми 

профілактики і боротьби зі сказом в Летичівcькій об’єднаній територіальній 

громаді на 2020-2021 роки" 

Надано слово: Пузарецький В.І. – заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

профілактики і боротьби зі сказом в Летичівcькій об’єднаній територіальній 

громаді на 2020-2021 роки 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми профілактики і 

боротьби зі сказом в Летичівcькій об’єднаній територіальній громаді на 2020-

2021 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №8 "Про внесення змін до   програми 

благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

Надано слово :Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

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 - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до   програми благоустрою 

на території Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №9 "Про внесення змін до Програми розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської 

селищної ради на 2021 рік" 

Надано слово :Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської 

селищної ради на 2021 рік" 



 

Розпочато розгляд питання №10 "Про затвердження Положення про сектор 

муніципальної інспекції з питань благоустрою Летичівської селищної ради" 

Надано слово :Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

сектор муніципальної інспекції з питань благоустрою Летичівської селищної 

ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження Положення про сектор 

муніципальної інспекції з питань благоустрою Летичівської селищної ради" 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Надано слово депутату: Самолюк Микола Миколайович 

Завершено виступ депутата: Самолюк Микола Миколайович 

 

Розпочато розгляд питання №11 "Про внесення змін до Комплексної 

програми соціального захисту пільгових категорій громадян Летичівської 

територіальної громади на 2021-2022 роки" 

Надано слово :Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

програми соціального захисту пільгових категорій громадян Летичівської 

територіальної громади на 2021-2022 роки 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту пільгових категорій громадян Летичівської 

територіальної громади на 2021-2022 роки" 

 

Розпочато розгляд питання  №12  "Про затвердження Програми забезпечення 

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні 

до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на 2021 рік" 

Надано слово :Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги на 2021 рік" 

Рішення прийнято  



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

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми забезпечення 

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні 

до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №13 "Про затвердження Положення про 

уповноважену особу  (осіб)" 

Надано слово :Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

уповноважену особу  (осіб) 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про затвердження Положення про 

уповноважену особу  (осіб)" 

 

Розпочато розгляд питання №14 "Про списання з балансу КГП «Злагода» 

багатоквартирних будинків" 

Надано слово :Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про списання з балансу КГП 

«Злагода» багатоквартирних будинків 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про списання з балансу КГП «Злагода» 

багатоквартирних будинків" 

 

Розпочато розгляд питання №15 "Про внесення змін до Правил благоустрою 

забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території Летичівської 

селищної ради" 

Надано слово : Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

благоустрою забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території 

Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Правил благоустрою 

забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші на території Летичівської 

селищної ради" 

 



Розпочато розгляд питання №16 "Про внесення змін до рішення третьої сесії 

№ 49 від 24.12.2020 року «Про  розподіл коштів освітньої субвенції   з 

державного  бюджету місцевому  бюджету на 2021 рік»" 

Надано слово: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

сесії № 49 від 24.12.2020 року «Про  розподіл коштів освітньої субвенції   з 

державного  бюджету місцевому  бюджету на 2021 рік» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін до рішення третьої сесії № 

49 від 24.12.2020 року «Про  розподіл коштів освітньої субвенції   з 

державного  бюджету місцевому  бюджету на 2021 рік»" 

 

Розпочато розгляд питання №17 "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». 

Надано слово: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

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 - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до селищного бюджету 

територіадьної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №18 "Про затвердження граничних сум витрат на 

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, 

мобільних телефонів, комп`ютерів селищною радою, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок селищного  бюджету" 

Надано слово: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про затвердження граничних сум 

витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп`ютерів селищною радою, а також 

установами та організаціями, які утримуються за рахунок селищного  

бюджету. 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про затвердження граничних сум витрат на 

придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, 

мобільних телефонів, комп`ютерів селищною радою, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок селищного  бюджету" 

 



Розпочато розгляд питання №19 "Про внесення змін до Програми розвитку 

Комунального некомерційного підприємства  «Летичівська багатопрофільна 

лікарня» Летичівської селищної ради  Хмельницького району Хмельницької 

області на 2021 рік" 

Надано слово: Зьомко В.В.- директор Комунального некомерційного 

підприємства  «Летичівська багатопрофільна лікарня» 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

розвитку Комунального некомерційного підприємства  «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради  Хмельницького 

району Хмельницької області на 2021 рік. 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми розвитку 

Комунального некомерційного підприємства  «Летичівська багатопрофільна 

лікарня» Летичівської селищної ради  Хмельницького району Хмельницької 

області на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №20 "Про внесення змін до Статуту КНП 

«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради та затвердження Статуту в новій редакції" 

Надано слово: Терновський Є.В. - юрисконсульт комунального 

некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про внесення змін до Статуту КНП 

«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради та затвердження Статуту в новій редакції 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Статуту КНП 

«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради та затвердження Статуту в новій редакції" 

 

Розпочато розгляд питання №21 "Про внесення змін до Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-

2021 роки" 

Надано слово: Возна Л.В. – головний бухгалтер КНП  «Летичівський центр 

ПМСД» 

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 - 20 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 №22 "Про затвердження звіту про виконання  

фінансового плану підприємства за   2020 рік  КНП «Летичівський центр 

ПМСД» Летичівської селищної ради" 

Надано слово: Возна Л.В. – головний бухгалтер КНП  «Летичівський центр 

ПМСД» 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

виконання  фінансового плану підприємства за   2020 рік  КНП 

«Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження звіту про виконання  

фінансового плану підприємства за   2020 рік  КНП «Летичівський центр 

ПМСД» Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №23 "Про внесення змін до рішення Летичівської 

селищної ради від 10.12.2020 р. №7 «Про  затвердження структури 

виконавчих органів ради,  загальної чисельності апарату ради та їх 

виконавчих органів»" 

Надано слово: Майська О.В. – начальник відділу організаційно-кадрової 

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

цілому». 

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

Летичівської селищної ради від 10.12.2020 р. №7 «Про  затвердження 

структури виконавчих органів ради,  загальної чисельності апарату ради та їх 

виконавчих органів» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання №23 "Про внесення змін до рішення 

Летичівської селищної ради від 10.12.2020 р. №7 «Про  затвердження 

структури виконавчих органів ради,  загальної чисельності апарату ради та їх 

виконавчих органів»" 

 

Розпочато розгляд питання №24 "Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади Летичівської  селищної ради на баланс відділу 

фінансів Летичівської селищної ради" 

Надано слово: Ваврик Н.М.- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

http://letychiv.km.ua/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82/
http://letychiv.km.ua/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82/


Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про передачу майна комунальної 

власності територіальної громади Летичівської  селищної ради на баланс 

відділу фінансів Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади Летичівської  селищної ради на баланс відділу 

фінансів Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №25 "Про затвердження Положення про 

помічника-консультанта депутата Летичівської селищної ради" 

Надано слово: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

помічника-консультанта депутата Летичівської селищної ради 

Рішення не прийнято  

( За - 11 Проти - 2 Утримались - 5 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання  "Про затвердження Положення про помічника-

консультанта депутата Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №26 "Про припинення діяльності комунального                        

підприємства «Перемога» Снітівської сільської ради шляхом ліквідації" 

Надано слово: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про припинення діяльності 

комунального                        підприємства «Перемога» Снітівської сільської 

ради шляхом ліквідації 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про припинення діяльності комунального                        

підприємства «Перемога» Снітівської сільської ради шляхом ліквідації" 

 

Розпочато розгляд питання №27 "Про припинення діяльності Летичівської 

комунальної аптеки № 14 шляхом ліквідації" 

Надано слово: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про припинення діяльності 

Летичівської комунальної аптеки № 14 шляхом ліквідації 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 



Завершено розгляд питання "Про припинення діяльності Летичівської 

комунальної аптеки № 14 шляхом ліквідації" 

 

Розпочато розгляд питання №28 "Про внесення змін до рішення Летичівської 

селищної ради VII скликання першої сесії № 16-2/2015 від 19.11.2015 року 

«Про ліквідацію Чаплянської сільської ради у зв’язку з реорганізацією 

шляхом приєднання до Летичівської селищної ради»" 

Надано слово: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

Летичівської селищної ради VII скликання першої сесії № 16-2/2015 від 

19.11.2015 року «Про ліквідацію Чаплянської сільської ради у зв’язку з 

реорганізацією шляхом приєднання до Летичівської селищної ради. 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін до рішення Летичівської 

селищної ради VII скликання першої сесії № 16-2/2015 від 19.11.2015 року 

«Про ліквідацію Чаплянської сільської ради у зв’язку з реорганізацією 

шляхом приєднання до Летичівської селищної ради»" 

 

Розпочато розгляд питання №29 "Про внесення змін до рішення Летичівської 

селищної ради VII скликання першої сесії № 12-2/2015 від 19.11.2015 року 

«Про ліквідацію Майдан – Вербецької сільської ради у зв’язку з 

реорганізацією шляхом приєднання до Летичівської селищної ради»" 

Надано слово: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

Летичівської селищної ради VII скликання першої сесії № 12-2/2015 від 

19.11.2015 року «Про ліквідацію Майдан – Вербецької сільської ради у 

зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання до Летичівської селищної ради» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до рішення Летичівської 

селищної ради VII скликання першої сесії № 12-2/2015 від 19.11.2015 року 

«Про ліквідацію Майдан – Вербецької сільської ради у зв’язку з 

реорганізацією шляхом приєднання до Летичівської селищної ради»" 

 

Розпочато розгляд питання №30 "Про затвердження Порядку передачі в 

оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Летичівської селищної ради" 

Надано слово: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 



Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про затвердження Порядку передачі 

в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Порядку передачі в оренду 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Летичівської 

селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №31 "Про звіт головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради Кухарук Н.Л." 

Надано слово: Кухарук Н.Л  - головний лікар комунального некомерційного 

підприємства «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради Кухарук Н.Л. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про звіт головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради Кухарук Н.Л. 

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

Завершено розгляд питання  "Про звіт головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради Кухарук Н.Л." 

Надано слово запрошеним : Кухарук Наталія Леонідівна 

Завершено виступ запрошеним: Кухарук Наталія Леонідівна 

 

Розпочато розгляд питання №32 "Про переукладення контракту з головним 

лікарем комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради" 

Кухарук Н.Л  

Надано слово: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про переукладення контракту з 

головним лікарем комунального некомерційного підприємства 

«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради 

Рішення прийнято 

 ( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про переукладення контракту з головним 

лікарем комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання "Про звіт директора Летичівської публічної 

бібліотеки Летичівської селищної ради  Дмухівської О.І." 



Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про звіт директора Летичівської 

публічної бібліотеки Летичівської селищної ради  Дмухівської О.І. 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про звіт директора Летичівської публічної 

бібліотеки Летичівської селищної ради  Дмухівської О.І." 

 

Розпочато розгляд питання №34 "Про переукладення контракту з директором 

Летичівської публічної бібліотеки  Летичівської селищної ради  " 

Надано слово: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про переукладення контракту з 

директором Летичівської публічної бібліотеки  Летичівської селищної ради   

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про переукладення контракту з директором 

Летичівської публічної бібліотеки  Летичівської селищної ради  " 

 

Розпочато розгляд питання №35 "Про звіт директора Летичівської бібліотеки 

для дітей Летичівської селищної ради  Василик Л. А." 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про звіт директора Летичівської 

бібліотеки для дітей Летичівської селищної ради  Василик Л. А. 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про звіт директора Летичівської бібліотеки для 

дітей Летичівської селищної ради  Василик Л. А." 

 

Розпочато розгляд питання №36 "Про переукладення контракту з директором 

Летичівської бібліотеки для дітей Летичівської селищної ради  " 

Надано слово: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) -  Про переукладення контракту з 

директором Летичівської бібліотеки для дітей Летичівської селищної ради   

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про переукладення контракту з директором 

Летичівської бібліотеки для дітей Летичівської селищної ради  " 

 



Розпочато розгляд питання №37 "Про внесення змін до контракту з 

керівником КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської 

селищної ради" 

Надано слово: Вусатюк О.М. - головний спеціаліст юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до контракту з 

керівником КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської 

селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до контракту з керівником 

КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №38 "Про внесення змін до структури та 

штатного розпису групи господарського обслуговування відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради" 

Надано слово: Човча В.С.- головний спеціаліст відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про внесення змін до структури та 

штатного розпису групи господарського обслуговування відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до структури та штатного 

розпису групи господарського обслуговування відділу освіти, молоді та 

спорту Летичівської селищної ради" 

Надано слово депутату: Самолюк Микола Миколайович 

Завершено виступ депутата: Самолюк Микола Миколайович 

Надано слово : Маринюк Михайло Вікторович 

Завершено виступ : Маринюк Михайло Вікторович 

 

Розпочато розгляд питання №39 "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 



Завершено розгляд питання  "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №40 "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за 

межами населених пунктів" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 за межами населених пунктів 

Рішення прийнято  

( За - 16 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам за 

межами населених пунктів" 

 

Розпочато розгляд питання №41 "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) громадянам" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №42 "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 



Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності" 

 

Розпочато розгляд питання №43 "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та надання їх в оренду АТ 

«Хмельницькобленерго»" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 надання їх в оренду АТ 

«Хмельницькобленерго» 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та надання їх в оренду АТ 

«Хмельницькобленерго»" 

 

Розпочато розгляд питання №44  "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства та для індивідуального садівництва, які 

розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області"  

Перед початком голосування питання №44  "Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства та для індивідуального 

садівництва, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області" від депутата Сінерука Віктора 

Степановича надійшла заява про те, що він не прийматиме  участі в 

обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з метою 

уникнення конфлікту  інтересів. 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

Голосування - ( За основу ) - Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства та для індивідуального садівництва, які 

розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області" 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Внесено поправку від депутата Хавхун А.О.: №1 Внести зміни до проекту 

рішення, а саме: пункт 49. викласти у новій редакції "49. Перенести розгляд 

заяви гр. Боцюн Марини Віталіївни щодо надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею – 2,0000 га із земель запасу (16.00) загальною 



площею 2,4485 га (кадастровий номер 6823082400:03:025:0269) для ведення 

особистого селянського господарства (01.03), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Грушківці Летичівської селищної ради Хмельницької області, на розгляд 

наступної чергової сесії". 

Внесено поправку від депутата Провозьон В.М.: №2 Внести зміни до проекту 

рішення, а саме: пункт 37 викласти у новій редакції "37. Перенести розгляд 

заяви гр. Бондарчука Михайла Сергійовича щодо наданя дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності площею – 1,1348 га (кадастровий номер 6823086200:04:004:0001) зі 

зміною цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Юрченки 

Летичівської селищної ради Хмельницької області, на розгляд наступної 

чергової сесії". 

Внесено поправку від депутата Гаврищук О.Л.: №3 Внести зміни до проекту 

рішення, а саме: пункт 38. викласти у новій редакції "38. Перенести розгляд 

заяв громадян Подзігун Тетяни Олександрівни та Подзігун Сергія Івановича 

щодо надання дозволу на розробку на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із сформованого земельного масиву площею – 

4,1117 га (кадастровий номер 6823082000:05:007:0007) із земель резервного 

фонду (17.00) сільськогосподарського призначення орієнтовною площею – 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка 

розташована за межами с. Гречинці Летичівської селищної ради 

Хмельницької, на розгляд наступної чергової сесії" 

Голосування - ( За поправку ) - №1 Внести зміни до проекту рішення, а саме: 

пункт 49. викласти у новій редакції "49. Перенести розгляд заяви гр. Боцюн 

Марини Віталіївни щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовною 

площею – 2,0000 га із земель запасу (16.00) загальною площею 2,4485 га 

(кадастровий номер 6823082400:03:025:0269) для ведення особистого 

селянського господарства (01.03), категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення, яка розташована за межами с. 

Грушківці Летичівської селищної ради Хмельницької області, на розгляд 

наступної чергової сесії". 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Голосування - ( За поправку ) - №2 Внести зміни до проекту рішення, а саме: 

пункт 37 викласти у новій редакції "37. Перенести розгляд заяви гр. 

Бондарчука Михайла Сергійовича щодо наданя дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

площею – 1,1348 га (кадастровий номер 6823086200:04:004:0001) зі зміною 

цільового призначення із земель резервного фонду (17.00) 

сільськогосподарського призначення, на (01.03) - для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами с. Юрченки 



Летичівської селищної ради Хмельницької області, на розгляд наступної 

чергової сесії". 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Голосування - ( За поправку ) – №3 Внести зміни до проекту рішення, а саме: 

пункт 38. викласти у новій редакції "38. Перенести розгляд заяв громадян 

Подзігун Тетяни Олександрівни та Подзігун Сергія Івановича щодо надання 

дозволу на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із сформованого земельного масиву площею – 4,1117 га 

(кадастровий номер 6823082000:05:007:0007) із земель резервного фонду 

(17.00) сільськогосподарського призначення орієнтовною площею – 2,0000 га 

для ведення особистого селянського господарства» (01.03), яка розташована 

за межами с. Гречинці Летичівської селищної ради Хмельницької, на розгляд 

наступної чергової сесії" 

Рішення прийнято  

( За - 16 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Голосування - ( В цілому ) - Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства та для індивідуального садівництва, які 

розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області" 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства та для індивідуального садівництва, які 

розташовані за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області" 

 

Розпочато розгляд питання №45 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 - 19 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 №46 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 



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 комунальної 

власності 

Рішення прийнято ( За - 16 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності" 

 

Розпочато розгляд питання №47 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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) 

Рішення не прийнято 

( За - 7 Проти - 1 Утримались - 11 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)" 

 

Розпочато розгляд питання №48 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  АТ 

«Хмельницькобленерго»" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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  АТ 

«Хмельницькобленерго» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  АТ 

«Хмельницькобленерго»" 

 

Розпочато розгляд питання №49 "Про надання згоди на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних 

ділянок комунальної власності" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 



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 комунальної власності 

Рішення не прийнято  

( За - 6 Проти - 1 Утримались - 11 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок 

комунальної власності" 

 

Розпочато розгляд питання №50 "Про передачу земельної ділянки у приватну 

та спільно часткову власність" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про передачу земельної ділянки у приватну та 

спільно часткову власність" 

 

Розпочато розгляд питання №51 "Про надання погодження на розробку 

документації із землеустрою для відведення земельних ділянок" 

Перед початком голосування питання №51 "Про надання погодження на 

розробку документації із землеустрою для відведення земельних ділянок" від 

депутата Провозьона Василя Миколайовича надійшла заява про те, що він не 

прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного 

питання з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

документації із землеустрою для відведення земельних ділянок 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання погодження на розробку 

документації із землеустрою для відведення земельних ділянок" 

 

Розпочато розгляд питання №52 "Про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності (кадастровий номер 

6823085400:01:006:0005)" 



Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

земельної ділянки комунальної власності (кадастровий номер 

6823085400:01:006:0005) 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про припинення дії договору оренди земельної 

ділянки комунальної власності (кадастровий номер 6823085400:01:006:0005)" 

 

Розпочато розгляд питання №53 "Про припинення дії договорів оренди 

земельної ділянки (невитребуваної земельної частки (паю)) СТОВ 

«Промінь»" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

земельної ділянки (невитребуваної земельної частки (паю)) СТОВ «Промінь» 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про припинення дії договорів оренди земельної 

ділянки (невитребуваної земельної частки (паю)) СТОВ «Промінь»" 

 

Розпочато розгляд питання №54  "Про внесення змін та доповнень до рішень 

сесій та скасування рішень сесій" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

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

та скасування рішень сесій" 

 

Розпочато розгляд питання №55  "Про затвердження актів обстеження комісії 

для вирішення земельних спорів у межах населених пунктів щодо меж 

земельної ділянки, що перебувають у власності і користуванні громадян" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 



Голосування – ( За основу і в цілому ) - Про затвердження актів обстеження 

комісії для вирішення земельних спорів у межах населених пунктів щодо 

меж земельної ділянки, що перебувають у власності і користуванні громадян 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про затвердження актів обстеження комісії для 

вирішення земельних спорів у межах населених пунктів щодо меж земельної 

ділянки, що перебувають у власності і користуванні громадян" 

 

Розпочато розгляд питання №56 "Про розгляд заяв та клопотань" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 - 16 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про розгляд заяв та клопотань" 

 

Розпочато розгляд питання №60 "Про внесення змін до Програми «Турбота» 

Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки" 

Надано слово: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

«Турбота» Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін до Програми «Турбота» 

Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №61 "Про розгляд клопотання Акціонерного 

товариства «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ 

ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ»" 

Надано слово: Поліщук О.М.-  начальник відділу будівництва, архітектури та 

земельних відносин. 

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 розгляд клопотання 

Акціонерного товариства «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ 

ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ» 

Рішення прийнято  

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



Завершено розгляд питання  "Про розгляд клопотання Акціонерного 

товариства «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ 

ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ»" 

 

       Різне.        

          У „Різному” питання не розглядались. 

        Всі питання внесені на розгляд восьмої сесії Летичівської селищної ради 

VІІІ скликання розглянуто. 

       Восьму сесію Летичівської селищної ради VІІІ скликання головуючий 

оголосив закритою. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

 

 

 

Селищний голова                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 


