
 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

Десятої сесії  VІІІ скликання 

29.04.2021 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 десятої  сесії VІІІ 

скликання Летичівської селищної ради присутні 21 депутат  (Список 

додається).  

 

 

           Пленарне засідання десятої сесії ради є повноважним.  

           Головуючий оголосив пленарне засідання відкритим. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

            На сесії присутні: Ніцевич Анатолій Вікторович - заступник 

селищного голови,  керівники структурних підрозділів виконавчого апарату 

Летичівської селищної ради, ФОП Бальжик Д.П., ФОП КорчевийІ.М., ФОП 

№п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бойко Людмила Андріївна 

2 Величко Олександр Павлович 

3 Войченко Любов Петрівна 

4 Грищук Олексій Олексійович 

5 Дядюк Микола Тодосович 

6 Кабанова Раїса Юріївна 

7 Лук’янченко Михайло Григорович  

8 Маринюк Михайло Вікторович 

9 Марущак Світлана Миколаївна  

10 Матлаєва Ірина Дмитрівна 

11 Морозова Оксана Михайлівна 

12 Полуденний Дмитро Миколайович 

13 Попова Олена Василівна 

14 Провозьон Василь Миколайович  

15 СамолюкМикола Миколайович 

16 Сінерук Віктор Степанович 

17 Скрипник Михайло Вікторович 

18 Смаглюк Людмила Дмитрівна 

19 Стадник Віктор Миколайович 

20 Тимчик Сергій Миколайович 

21 Хавхун Альона Олексіївна 



Даутпаєва М.В.,  ФОП Григор’єваС.В.,  ФОП Олійник Н.І., ФОП Боцюн Л.В., 

ФОП Сивопляс Я.Л., ФОП Боцюн І.А., ФОП Няньчук Н.Л., ФОП Мельник 

В.П., ФОП Доманська О.О., ФОП Кондратюк І.О., ФОП Непийвода Л.П., 

ФОП Діхтяр І., ФОП  Кобзаренко О.,  ФОП Сілаєва О.О., ФОП Сілаєв Ю.С, 

ФОП Шубін В.С., ФОП Бригида О.П., ФОП Стасюк О.М., ФОП Хоменко 

Л.А., фермер Глуховський Р.І.. 

Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно 

затверджується на пленарному засіданні.  

На розгляд сесії внесено  47 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 продовження терміну розгляду депутатських запитів 

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

2. Про звернення до Хмельницької обласної державної адміністрації щодо 

надання дозволу на розробку проекту зелеустрою щодо відведення 

земельних ділянок орієнтовною площею 30,5 га (згідно графічних 

додатків) у комунальну властінсть Летичівської селищної ради 

Доповідає: Морозова О.М. – депутат селищної ради 

3. Про внесення змін до програми благоустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

4. Про делегування повноважень відділу освіти, молоді та 

спортуЛетичівської селищної ради 

Доповідає: Ніцевич А.В.– заступник селищного голови 

5. Про внесення змін до селищного бюджету територіальної громади 

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

6. Про надання пільг зі сплати єдиного податку платникам ІІ групи у травні 

2021 року 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

7. Про встановлення  проєкту туристичного збору на 2022 рік на території 

Летичівської селищної ради 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

8. Про встановлення проєкту транспортного податку на 2022 рік на території 

Летичівської селищної ради 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

9. Про встановлення проєкту податку на нерухоме  майно, відмінне  від  

земельної   ділянки, для об’єктів  житлової та/або нежитлової нерухомості 

на 2022 рік  на території Летичівської селищної ради 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 



10. Про встановлення  проєкту місцевого податку – плати за землю  на 2022 

рік на території  Летичівської  селищної ради 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

11. Про встановлення проєкту місцевого податку – єдиного податку на 2022 

рік  на території Летичівської  селищної ради для платників першої та 

другої групи 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

12. Про прийняття нерухомого майна, інших товарно-матеріальних цінностей 

для Новокостянтинівської амбулаторії загальної практики сімейної  

медицини та затвердження передавального акту 

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

фінансової звітності 

13. Про  передачу нерухомого майна та  інших товарно – матеріальних  

цінностей на баланс КНП «Летичівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Летичівської селищної ради 

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

фінансової звітності 

14. 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. 

15. Про внесення змін до Положення про Служби у справах дітей 

Летичівської селищної  ради 

Доповідає: Фокіна Ю.Ю. – начальник відділу служби у справах дітей 

16. Про зміну сторони в договорі оренди землі від 11 вересня 2017 року 

Доповідає: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

17. Про внесення змін до Програми забезпечення заходів щодо проведення 

призову громадян України на строкову військову службу, призову на 

військову службу за контрактом та по підготовці до мобілізації 

військовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради на 2020-

2021 роки, та проведення ремонтних робіт Летичівського районного 

військового комісаріату 

Доповідає: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

18. 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. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

індивідуального садівництва та передача їх у власність громадянам 

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/


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

земельних відносин. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 

населених пунктів Летичівської селищної ради та передача їх у власність 

громадянам 

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

земельних відносин. 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання її в оренду АТ «Хмельницькобленерго» 

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

земельних відносин. 

22. 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. 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

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

земельних відносин. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

6823083700:04:016:0009 

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

земельних відносин. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

6823083300:05:003:0001 

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

земельних відносин. 

26. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної  ділянки АТ «Хмельницькобленерго» 

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

земельних відносин. 

27.  Про передачу земельної ділянки у приватну власність 

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

земельних відносин. 

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянам в межах населених пунктів 

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

земельних відносин. 

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для індивідуального садівництва громадянам 



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

земельних відносин. 

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради 

Хмельницької області 

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

земельних відносин. 

31. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго» 

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

земельних відносин. 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам 

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

земельних відносин. 

33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) ТзОВ «Агрофірма–Обрій» 

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

земельних відносин. 

34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) ТзОВ «Зоряний Світанок» 

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

земельних відносин. 

35.  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

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

земельних відносин. 

36. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 6823055100:00:031:0045 

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

земельних відносин. 

37. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

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

земельних відносин. 

38. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

кадастровий номер 6853055100:00:026:0028 

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

земельних відносин. 



39. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки (невитребуваної 

земельної частки (паю)) СТОВ «Промінь» 

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

земельних відносин. 

40. Про надання згоди на укладення договору про встановлення земельного 

сервітуту на частину земельної ділянки комунальної власності 

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

земельних відносин. 

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

сесій 

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

земельних відносин. 

42. Про розгляд клопотання ТОВ  «Лайфселл» 

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

земельних відносин. 

43. Про перенесення розгляду заяв та клопотань 

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

земельних відносин. 

44. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянам 

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

земельних відносин. 

45. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земель Летичівської 

селищної ради 

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

земельних відносин. 

46. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий номер 

6823055100:06:003:0020 

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

земельних відносин. 

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, які 

розташовані за межами населеного пункту с. Бохни Летичівської селищної 

ради 

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



 

Головуючий повідомив про те що від депутатів надійшла пропозиція внести 

зміни до поточного порядку денного, а саме:  

Внести до поточного порядку денного проєкт рішення «Про надання згоди на 

використання земельної ділянки» 

Голосування - ( Процедурне ) - Внести до поточного порядку денного проєкт 

рішення «Про надання згоди на використання земельної ділянки» 

Рішення прийнято  

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

Внести до поточного порядку денного проєкт рішення «Про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель» 

Голосування - ( Процедурне ) - Внести до поточного порядку денного проєкт 

рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель» 

Рішення прийнято  

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

Внести до поточного порядку денного проєкт рішення «Про надання 

матеріальної допомоги» 

Голосування - ( Процедурне ) - Внести до поточного порядку денного проєкт 

рішення «Про надання матеріальної допомоги» 

Рішення прийнято  

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

Депутати підтримали пропозицію депутата Величка О.П. розглянути питання 

№9 «Про встановлення проєкту податку на нерухоме  майно, відмінне  від  

земельної   ділянки, для об’єктів  житлової та/або нежитлової нерухомості на 

2022 рік  на території Летичівської селищної ради»,  питання №10 «Про 

встановлення  проєкту місцевого податку – плати за землю  на 2022 рік на 

території  Летичівської  селищної ради» , питання №11 «Про встановлення 

проєкту місцевого податку – єдиного податку на 2022 рік  на території 

Летичівської  селищної ради для платників першої та другої групи» 

наступними після розгляду проекту рішення №2 Про звернення до 

Хмельницької обласної державної адміністрації щодо надання дозволу на 

розробку проекту зелеустрою щодо відведення земельних ділянок 

орієнтовною площею 30,5 га (згідно графічних додатків) у комунальну 

власність Летичівської селищної ради. 

 

Головуючий запропонував поточний порядок денний прийняти в цілому 

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

Рішення прийнято  

( За - 21 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 - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

  

Розпочато розгляд питання №1 "Про продовження терміну розгляду 

депутатських запитів" 

Надано слово:  Провозьон В.М.- секретар селищної ради. 

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

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну розгляду 

депутатських запитів" 

 

Розпочато розгляд питання №2 "Про звернення до Хмельницької обласної 

державної адміністрації щодо надання дозволу на розробку проекту 

зелеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 30,5 га 

(згідно графічних додатків) у комунальну власність Летичівської селищної 

ради" 

Надано слово депутату: Морозова Оксана Михайлівна 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про звернення до Хмельницької 

обласної державної адміністрації щодо надання дозволу на розробку проекту 

зелеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 30,5 га 

(згідно графічних додатків) у комунальну властінсть Летичівської селищної 

ради" 

Рішення прийнято  

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

Завершено виступ депутата: Морозова Оксана Михайлівна 

Завершено розгляд питання  "Про звернення до Хмельницької обласної 

державної адміністрації щодо надання дозволу на розробку проекту 

зелеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 30,5 га 

(згідно графічних додатків) у комунальну властінсть Летичівської селищної 

ради" 

 

Розпочато розгляд питання №9 "Про встановлення проєкту податку на 

нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної   ділянки, для об’єктів  житлової 

та/або нежитлової нерухомості  на 2022 рік на території Летичівської  

селищної ради" 

Надано слово запрошеним: Смаглюк Людмила Дмитрівна 

Надано слово депутату: Самолюк Микола Миколайович 

Завершено виступ депутата: Самолюк Микола Миколайович 

Надано слово депутату: Кабанова Раїса Юріївна 

Завершено виступ депутата: Кабанова Раїса Юріївна 



Голосування - ( За основу ) - Про встановлення проєкту податку на нерухоме  

майно,  відмінне  від  земельної   ділянки, для об’єктів  житлової та/або 

нежитлової нерухомості  на 2022 рік на території Летичівської  селищної 

ради" 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 2 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Внесено поправку від Величко О.П.: №1 "Внести зміни до п.5 Положення 

про нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової та 

нежитлової нерухомості, а саме: 1.1. по коду1211.1 цифру 0,4 замінити на 0,3; 

1.2. по коду 1211.2 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.3 по коду 1211.3 цифру 0,4 

замінити на 0,3; 1.4. по коду 1211.4 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.5. по коду 

1211.5 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.6.по коду 1230.1 цифру 0,4 замінити на 

0,3; 1.7. по коду 1230.2 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.8. по коду 1230.3 цифру 

0,4 замінити на 0,3; 1.9. по коду 1230.4 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.10. по 

коду 1230.5 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.11. по коду 1230.6 цифру 0,4 

замінити на 0,3; 1.12. по коду 1230.9 цифру 0,4 замінити на 0,3;" 

Голосування - ( За поправку ) - № 1 "Внести зміни до п.5 Положення про 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової та 

нежитлової нерухомості, а саме: 1.1. по коду1211.1 цифру 0,4 замінити на 0,3; 

1.2. по коду 1211.2цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.3 по коду 1211.3 цифру 0,4 

замінити на 0,3; 1.4. по коду 1211.4 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.5. по коду 

1211.5 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.6. по коду 1230.1 цифру 0,4 замінити на 

0,3; 1.7. по коду 1230.2 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.8. по коду 1230.3 цифру 

0,4 замінити на 0,3; 1.9. по коду 1230.4 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.10. по 

коду 1230.5 цифру 0,4 замінити на 0,3; 1.11. по коду 1230.6 цифру 0,4 

замінити на 0,3; 1.12. по коду 1230.9 цифру 0,4 замінити на 0,3;" 

Рішення не прийнято  

( За - 6 Проти - 0 Утримались - 7 НЕ голосували - 9 ) 

Голосування - ( В цілому ) - Про встановлення проєкту податку на нерухоме  

майно,  відмінне  від  земельної   ділянки, для об’єктів  житлової та/або 

нежитлової нерухомості  на 2022 рік на території Летичівської  селищної 

ради" 

Рішення не прийнято  

( За - 12 Проти - 5 Утримались - 1 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про встановлення проєкту податку на нерухоме  

майно,  відмінне  від  земельної   ділянки, для об’єктів  житлової та/або 

нежитлової нерухомості  на 2022 рік на території Летичівської  селищної 

ради" 

 

Розпочато розгляд питання №10 "Про встановлення  проєкту місцевого 

податку – плати за землю  на 2022 рік на території  Летичівської  селищної 

ради" 

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 встановлення  проєкту місцевого 

податку – плати за землю  на 2022 рік на території  Летичівської  селищної 

ради 

Рішення прийнято  

( За - 14 Проти - 1 Утримались - 2 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання "Про встановлення  проєкту місцевого податку – 

плати за землю  на 2022 рік на території  Летичівської  селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №11 "Про встановлення проєкту місцевого 

податку - єдиного податку на 2022 рік  на території Летичівської  селищної 

ради для платників першої та другої групи" 

Надано слово запрошеним: Смаглюк Людмила Дмитрівна 

Завершено виступ запрошеним: Смаглюк Людмила Дмитрівна 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про встановлення проєкту місцевого 

податку - єдиного податку на 2022 рік  на території Летичівської  селищної 

ради для платників першої та другої групи 

Рішення прийнято  

( За - 14 Проти - 3 Утримались - 1 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про встановлення проєкту місцевого податку - 

єдиного податку на 2022 рік  на території Летичівської  селищної ради для 

платників першої та другої групи" 

 

Розпочато розгляд питання №3 "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 - 1 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до   програми благоустрою 

на території Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №4 "Про делегування повноважень відділу 

освіти, молоді та спорту 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 делегування повноважень відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 3 НЕ голосували - 2 ) 



Завершено розгляд питання "Про делегування повноважень відділу освіти, 

молоді та спорту Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №5 "Про внесення змін до селищного бюджету 

територіадьної громади Летичівської селищної ради 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 селищного 

бюджету територіадьної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 21 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 №6 "Про надання пільг зі сплати єдиного податку 

платникам ІІ групи у травні 2021 року" 

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 надання пільг зі сплати єдиного 

податку платникам ІІ групи у травні 2021 року 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання пільг зі сплати єдиного податку 

платникам ІІ групи у травні 2021 року" 

 

Розпочато розгляд питання №7 "Про встановлення  проєкту туристичного 

збору на 2022 рік на території Летичівської селищної ради" 

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 встановлення  проєкту 

туристичного збору на 2022 рік на території Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про встановлення  проєкту туристичного збору 

на 2022 рік на території Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №8 "Про встановлення проєкту транспортного 

податку на 2022 рік на території Летичівської  селищної ради" 

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 встановлення проєкту 

транспортного податку на 2022 рік на території Летичівської  селищної ради 



Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про встановлення проєкту транспортного 

податку на 2022 рік на території Летичівської  селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №12 "Про прийняття нерухомого майна, інших 

товарно-матеріальних цінностей для Новокостянтинівської амбулаторії 

загальної  практики сімейної  медицини та затвердження передавального 

акту" 

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

фінансової звітності. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про прийняття нерухомого майна, 

інших товарно-матеріальних цінностей для Новокостянтинівської 

амбулаторії загальної  практики сімейної  медицини та затвердження 

передавального акту 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про прийняття нерухомого майна, інших 

товарно-матеріальних цінностей для Новокостянтинівської амбулаторії 

загальної  практики сімейної  медицини та затвердження передавального 

акту" 

 

Розпочато розгляд питання №13 "Про  передачу нерухомого майна та  інших 

товарно – матеріальних  цінностей на баланс КНП «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради" 

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

фінансової звітності. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

інших товарно – матеріальних  цінностей на баланс КНП «Летичівський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про  передачу нерухомого майна та  інших 

товарно – матеріальних  цінностей на баланс КНП «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №14 "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. 

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

Завершено розгляд питання "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 №15 "Про внесення змін до Положення про 

Служби у справах дітей Летичівської селищної  ради" 

Надано слово: Фокіна Ю.Ю. – начальник відділу служби у справах дітей 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

Служби у справах дітей Летичівської селищної  ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Положення про Служби у 

справах дітей Летичівської селищної  ради" 

 

Розпочато розгляд питання №16 "Про зміну сторони в договорі оренди землі 

від 11 вересня 2017 року" 

Надано слово: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про зміну сторони в договорі оренди 

землі від 11 вересня 2017 року 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про зміну сторони в договорі оренди землі від 

11 вересня 2017 року" 

 

Розпочато розгляд питання №17 "Про внесення змін до Програми 

забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на 

строкову військову службу, призову на військову службу за контрактом та по 

підготовці до мобілізації військовозобов’язаних на території Летичівської 

селищної ради на 2020-2021 роки, та проведення ремонтних робіт 

Летичівського районного військового комісаріату" 

Надано слово: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 



Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

забезпечення заходів щодо проведення призову громадян України на 

строкову військову службу, призову на військову службу за контрактом та по 

підготовці до мобілізації військовозобов’язаних на території Летичівської 

селищної ради на 2020-2021 роки, та проведення ремонтних робіт 

Летичівського районного військового комісаріату" 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми забезпечення 

заходів щодо проведення призову громадян України на строкову військову 

службу, призову на військову службу за контрактом та по підготовці до 

мобілізації військовозобов’язаних на території Летичівської селищної ради 

на 2020-2021 роки, та проведення ремонтних робіт Летичівського районного 

військового комісаріату" 

 

Розпочато розгляд питання №18 "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 - 21 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №19 "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва та 

передача 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 земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва та 

передача їх у власність громадянам 

Рішення прийнято  

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



Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для індивідуального садівництва та передача їх у власність 

громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №20 "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради та передача 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 земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради та передача їх у власність громадянам" 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради та 

передача їх у власність громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №21 "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та надання її 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 земельної ділянки та надання її в оренду АТ 

«Хмельницькобленерго» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та надання її в оренду АТ 

«Хмельницькобленерго»" 

 

Розпочато розгляд питання №22 "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 - 21 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 №23"Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва" 

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) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва" 

 

Розпочато розгляд питання №24 "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 6823083700:04:016:0009" 

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 кадастровий номер 6823083700:04:016:0009 

Рішення прийнято  

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



Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 6823083700:04:016:0009" 

 

Розпочато розгляд питання №25 "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 6823083300:05:003:0001" 

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 кадастровий номер 6823083300:05:003:0001 

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 6823083300:05:003:0001" 

 

Розпочато розгляд питання №26 "Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 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 затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної  ділянки АТ 

«Хмельницькобленерго» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної  ділянки АТ 

«Хмельницькобленерго»" 

 

Розпочато розгляд питання №27 "Про передачу земельної ділянки у приватну 

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 власність 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 



Завершено розгляд питання  "Про передачу земельної ділянки у приватну 

власність" 

 

Розпочато розгляд питання №28 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам в межах 

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 надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам в 

межах населених пунктів 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам в межах 

населених пунктів" 

 

Розпочато розгляд питання №29 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва громадянам"  

Перед початком голосування питання №29  «Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва громадянам» 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. 

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 для 

індивідуального садівництва громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №30 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області" 



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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області" 

Рішення прийнято  

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

Внесено поправку від депутата Грищук О.О.: №1 Викласти пункт 7 у новій 

редакції " 7. Перенести розгляд заяви гр. Івахнової Тетяни Олександрівни 

щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності орієнтовною площею 1,5000 га із зміною цільового призначення з 

земель запасу (16.00) загальною площею 2,6577 га (кадастровий номер 

6823083300:04:004:0010) на для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Рожни Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність.""  

Голосування - ( За поправку ) - № 1 Викласти пункт 7 у новій редакції " 7. 

Перенести розгляд заяви гр. Івахнової Тетяни Олександрівни щодо надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

орієнтовною площею 1,5000 га із зміною цільового призначення з земель 

запасу (16.00) загальною площею 2,6577 га (кадастровий номер 

6823083300:04:004:0010) на для ведення особистого селянського 

господарства (01.03), розташованої за межами с. Рожни Летичівського 

району Хмельницької області, з подальшою передачею у приватну 

власність."" 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 2 ) 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області" 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населених пунктів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області" 

 

Розпочато розгляд питання №31 "Про надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 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 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок АТ 

«Хмельницькобленерго» 

Рішення прийнято  

( За - 22 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 №32 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки 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 надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 1 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) громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №33 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТзОВ «Агрофірма-Обрій»" 

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) ТзОВ «Агрофірма-Обрій» 

Рішення не прийнято  

( За - 12 Проти - 1 Утримались - 4 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТзОВ «Агрофірма-Обрій»" 

 

Розпочато розгляд питання №34 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТзОВ «Зоряний світанок»" 

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) ТзОВ «Зоряний світанок» 

Рішення не прийнято  

( За - 10 Проти - 1 Утримались - 4 НЕ голосували - 7 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТзОВ «Зоряний світанок»" 

 

Розпочато розгляд питання №35 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва" 

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) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва" 

Рішення прийнято  

( За - 19 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва" 

 

Розпочато розгляд питання №36 "Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянки комунальної власності кадастровий номер 6823055100:00:031:0045" 

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) земельної 

ділянки комунальної власності кадастровий номер 6823055100:00:031:0045 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки 

комунальної власності кадастровий номер 6823055100:00:031:0045" 

 



Розпочато розгляд питання №37 "Про надання в оренду земельних ділянок 

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 в оренду земельних 

ділянок громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання в оренду земельних ділянок 

громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №38 "Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою кадастровий номер 

6853055100:00:026:0028" 

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 права постійного 

користування земельною ділянкою кадастровий номер 

6853055100:00:026:0028 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання №38-10/2021 "Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою кадастровий номер 

6853055100:00:026:0028" 

 

Розпочато розгляд питання №39 "Про припинення дії договору 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 договору оренди 

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

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання №39 "Про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки (невитребуваної земельної частки (паю)) СТОВ 

«Промінь»" 

 



Розпочато розгляд питання №40 "Про надання згоди на укладення договору 

про встановлення земельного сервітуту на частину 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 згоди на укладення 

договору про встановлення земельного сервітуту на частину земельної 

ділянки комунальної власності 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на укладення договору про 

встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки 

комунальної власності" 

 

Розпочато розгляд питання №41 "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 - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

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

та скасування рішень сесій" 

 

Розпочато розгляд питання №42 "Про розгляд клопотання ТОВ «Лайфселл»" 

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 ) - № 42-10/2021 Про розгляд клопотання 

ТОВ «Лайфселл» 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про розгляд клопотання ТОВ «Лайфселл»" 

 

Розпочато розгляд питання №43 "Про перенесення розгляду 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 перенесення розгляду заяв та 

клопотань 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про перенесення розгляду заяв та клопотань" 

 

Розпочато розгляд питання №44 "Про відмову у наданні 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 відмову у наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №45 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації 

земель Летичівської селищної ради" 

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 проведення інвентаризації 

земель Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель 

Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №46 "Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянки кадастровий номер 6823055100:06:003:0020" 

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) земельної 

ділянки кадастровий номер 6823055100:06:003:0020 



Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки 

кадастровий номер 6823055100:06:003:0020" 

 

Розпочато розгляд питання №47 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства, які розташовані за межами населеного пункту с. 

Бохни Летичівської селищної ради" 

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 земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, які розташовані за межами населеного 

пункту с. Бохни Летичівської селищної ради" 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 1 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 населеного пункту с. 

Бохни Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №48 "Про надання згоди на використання 

земельної ділянки" 

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 використання 

земельної ділянки 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання №48 "Про надання згоди на використання 

земельної ділянки" 

 

Розпочато розгляд питання №49 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель" 

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 інвентаризації земель 



Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель" 

 

Розпочато розгляд питання №50 "Про надання матеріальної допомоги" 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про надання матеріальної допомоги 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання матеріальної допомоги" 

       Різне.      

  Надано слово депутату: Кабанова Раїса Юріївна 

  Завершено виступ депутата: Кабанова Раїса Юріївна 

  Надано слово депутату: Марущак Світлана Миколаївна 

  Завершено виступ депутата: Марущак Світлана Миколаївна 

          Всі питання внесені на розгляд десятої  сесії Летичівської селищної ради 

VІІІ скликання розглянуто. 

       Десяту сесію Летичівської селищної ради VІІІ скликання головуючий 

оголосив закритою. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

 

 

 

Селищний голова                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 


