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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Тринадцятої  сесії 

 
__.07.2021 р.                                     Летичів                                               № ___   
 

 

Про затвердження плану роботи 

Летичівської селищної ради на  

ІІ півріччя 2021 року 

 

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись ст..ст.7, 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», за рекомендацією 

постійних комісій селищної ради, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити план роботи Летичівської селищної ради на ІІ півріччя 2021 

року згідно з додатком. 

2. Виконавчому комітету селищної ради, головам постійних комісій 

забезпечити своєчасну підготовку та виконання запланованих заходів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради. 

 

 

Селищний голова                                                                Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішенням 13 сесії Летичівської 

селищної ради 8 скликання  

від ____.07.2021року №___ 

 

ПЛАН 

роботи Летичівської селищної ради на ІI півріччя 2021 року 
 

№ 

п\п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні за підготовку 

Питання для розгляду на сесіях селищної ради 
1.  Про план реалізації Стратегії розвитку 

Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2022 

роки у 2021-2022 роках  

ІІІ квартал Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

2.  Про виконання Програми соціально-

економічного та культурного розвитку 

Летичівської селищної ради за 2021 рік 

у І півріччі 

ІІІ квартал Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

3.  Про виконання галузевих програм 

Летичівської селищної ради за 2021 рік 

ІV квартал Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

4.  Заслуховування звернень, повідомлень 

та запитів депутатів 

ІІ півріччя Секретар селещної ради 

5.  Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2021 рік 

ІІ півріччя Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

6.  Про розгляд питань щодо земельних 

відносин  

ІІ півріччя Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

7.  Про несення змін до Програми захисту 

населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 

характеру на території Летичівської 

селищної ради на 2021-2025 роки 

ІІ півріччя Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

8.  Про виділення матеріалів з місцевого 

матеріального резерву (за потреби) 

І півріччя Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

9.  Про затвердження програми соціально-

економічного розвитку Летичівської 

селищної територіальної громади на 

2022 рік 

ІV квартал Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

10.  Про селищний бюджет територіальної 

громади 

Летичівської селищної ради на 2022 

рік 

ІV квартал Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

11.  Про внесення змін до галузевих 

програм Летичівської селищної ради.  

ІV квартал Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

12.  Про надання матеріальної допомоги ІІ півріччя Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 



№ 

п\п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні за підготовку 

до розподілу обов'язків 

13.  Про затвердження Положення про 

преміювання, надання матеріальної 

допомоги працівникам виконавчого 

комітету, службовцям та технічним 

працівникам Летичівської селищної 

ради  

IV квартал Заступники селищного голови, 

керуючий справами відповідно 

до розподілу обов'язків 

14.  Про затвердження плану роботи 

Летичівської селищної ради на І 

півріччя 2022 року. 

ІV квартал Секретар селищної ради 

Постійні комісії селищної ради (за окремими планом) 

Виконавчий комітет селищної ради (за окремим планом) 

 

 

 

Секретар селищної ради      Василь Провозьон 


