
 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

Одинадцятої сесії  VІІІ скликання 

31.05.2021 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 одинадцятої  сесії VІІІ 

скликання Летичівської селищної ради присутні 23 депутати  (Список 

додається).  

 

 

           Пленарне засідання одинадцятої сесії ради є повноважним.  

           Головуючий оголосив пленарне засідання відкритим. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

№п/п Прізвище, ім’я, по батькові 

1 Бойко Людмила Андріївна 

2 Войченко Любов Петрівна 

3 Гаврищук Олег Леонідович 

4 Дядюк Микола Тодосович 

5 Загамула Віктор Омелянович 

6 Зубкова Антоніна Петрівна 

7 Кабанова Раїса Юріївна 

8 Ковалець Лілія Олександрівна 

9 Лук’янченко Михайло Григорович  

10 Маринюк Михайло Вікторович 

11 Марущак Світлана Миколаївна  

12 Матлаєва Ірина Дмитрівна 

13 Морозова Оксана Михайлівна 

14 Полуденний Дмитро Миколайович 

15 Попова Олена Василівна 

16 Провозьон Василь Миколайович  

17 Самолюк Микола Миколайович 

18 Сінерук Віктор Степанович 

19 Скрипник Михайло Вікторович 

20 Смаглюк Людмила Дмитрівна 

21 Стадник Віктор Миколайович 

22 Тимчик Сергій Миколайович 

23 Хавхун Альона Олексіївна 



            На сесії присутні: Пузарецький Володимир Іванович - заступник 

селищного голови , Ніцевич Анатолій Вікторович - заступник селищного 

голови,  керівники структурних підрозділів виконавчого апарату 

Летичівської селищної ради, ФОП Сивопляс Я.Л., ФОП Боцюн І.А., ФОП 

Боцюн Л.В.,  ФОП Няньчук Н.Л., ФОП Курганов С.О., ФОП Буран В.І., ФОП 

Непийвода Л.П., ФОП Діхтяр І.С, ФОП  Коломієць В.М.,  ФОП Сілаєва О.О., 

ФОП Стасюк О.М.. 

Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно 

затверджується на пленарному засіданні.  

На розгляд сесії внесено  52 питання 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 звернення депутатів Летичівської селищної ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо звуження 

соціальних прав українців в отриманні субсидій 

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

2. Про депутатський запит Самолюка Миколи Миколайовича щодо  

продовження трудового контракту з директором Летичівського ліцею 

№3 Білоконем Анатолієм Олександровичем 

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

3. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів 

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

4. 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: Пузарецький В.І. - заступник селищного голови  

5. Про затвердження типової угоди  про соціальне  партнерство 

Доповідає: Пузарецький В.І. - заступник селищного голови  

6. Про внесення змін до  програми благоустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В. - заступник селищного голови  

7. Про внесення об’єкту оренди майна Летичівської селищної ради до 

Переліку першого типу 

Доповідає: Ніцевич А.В. - заступник селищного голови  

8. Про припинення  діяльністі  шляхом ліквідації Козачківської  

початкової    школи,  філії Летичівського ліцею №1 

Доповідає: Ніцевич А.В. - заступник селищного голови  

9. Про перейменування вулиці та провулку  в смт. Летичів 

Хмельницької області 

Доповідає: Ніцевич А.В. - заступник селищного голови  



10. Про внесення змін до Програми здійснення землеустрою на території 

Летичівської селищної ради на 2021  рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

11. Про внесення змін до селищного бюджету територіальної громади 

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

12. Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення 

з посад керівників комунальних підприємств, установ, закладів, 

організацій Летичівської селищної ради 

Доповідає: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

13.  Про затвердження Положення про порядок найменування або 

перейменування вулиць, провулків, присвоєння, зміни та анулювання 

поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Летичівської 

селищної ради  

Доповідає: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

14.  Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Савранська А.В.- керуючий справами  виконавчого 

комітету 

15. Про затвердження містобудівної документації - генеральних планів та 

планів зонування територій сіл Летичівської селищної ради 

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

та земельних відносин. 

16.  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. 

17. 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. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

для індивідуального садівництва та передача їх у власність громадянам 

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

та земельних відносин. 

19. 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 

20. 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. 

21. 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. 

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

межами населених пунктів Летичівської селищної ради  

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

та земельних відносин. 

23. 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. 

24. 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. 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності 

6823084600:04:001:0069 

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

та земельних відносин. 

26. 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. 

 



27. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки комунальної 

власності кадастровий номер 6823080400:11:011:0001 

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

та земельних відносин. 

28. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок 

комунальної власності кадастровий номер 6823084200:11:002:0001 

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

та земельних відносин. 

29. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки комунальної 

власності кадастровий номер 6823086200:03:006:0004 

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

та земельних відносин. 

30. 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. 

31. 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. 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Чучвері В.М. 

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

та земельних відносин. 

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (кадастровий номер 

6823055100:00:031:0045) 

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

та земельних відносин. 

34. Про надання в оренду земельних ділянок громадянам 

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

та земельних відносин. 

35. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 

(кадастровий номер 6823055100:00:056:0003) 

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

та земельних відносин. 



 

36. Про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення з СТОВ «Промінь» 

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

та земельних відносин. 

37. Про припинення дії договору  оренди земельної ділянки кадастровий 

номер 6823055100:00:024:0072 

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

та земельних відносин. 

38. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки 

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

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

та земельних відносин. 

39. Про реєстрацію права комунальної власності земельних ділянок 

Летичівської селищної ради 

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

та земельних відносин. 

40. Про перенесення розгляду клопотання ФГ «Агро – Повіт» 

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

та земельних відносин. 

41. Про перенесення розгляду клопотання ТзОВ «Обрій» 

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

та земельних відносин. 

42. Про перенесення розгляду клопотань ТзОВ «Летичів Агро» 

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

та земельних відносин. 

43. Про перенесення розгляду заяв громадян  

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

та земельних відносин. 

44. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення документації із 

землеустрою громадянам 

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

та земельних відносин. 

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

сесій 

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

та земельних відносин. 

46. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) сільськогосподарського призначення ТзОВ 

«Зоряний світанок» 

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) ТОВ «Агроресурс 2020» 

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

та земельних відносин. 

48. 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. 

49. Про надання згоди на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий 

номер 6823085000:06:006:0017 

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

та земельних відносин. 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства громадянам 

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

та земельних відносин. 

51. Про скасування пунктів 1, 4, 5, 7 рішення Летичівської селищної ради 

сьомої сесії VIII скликання № 49 від 23.02.2021 року «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: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

52. 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: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

 

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

Головуючий запропонував поточний порядок денний прийняти в цілому 

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

Рішення прийнято  

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

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

 

Розпочато розгляд питання №1 "Про звернення депутатів Летичівської 

селищної ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо звуження соціальних прав українців в отриманні субсидій" 

Надано слово депутату: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Завершено виступ депутата: Матлаєва Ірина Дмитрівна 

Надано слово депутату: Кабанова Раїса Юріївна 

Завершено виступ депутата: Кабанова Раїса Юріївна  

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 та Кабінету Міністрів України 

щодо звуження соціальних прав українців в отриманні субсидій 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про звернення депутатів Летичівської селищної 

ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 

звуження соціальних прав українців в отриманні субсидій" 

 

Розпочато розгляд питання №2 "Про депутатський запит Самолюка Миколи 

Миколайовича щодо  продовження трудового контракту з директором 

Летичівського ліцею №3 Білоконем Анатолієм Олександровичем" 

Надано слово депутату: Самолюк Микола Миколайович 

Завершено виступ депутата: Самолюк Микола Миколайович 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - № 2 Про депутатський запит 

Самолюка Миколи Миколайовича щодо  продовження трудового контракту з 

директором Летичівського ліцею №3 Білоконем Анатолієм Олександровичем 

Рішення не прийнято  

( За - 6 Проти - 3 Утримались - 9 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання "Про депутатський запит Самолюка Миколи 

Миколайовича щодо  продовження трудового контракту з директором 

Летичівського ліцею №3 Білоконем Анатолієм Олександровичем" 



 

Розпочато розгляд питання №3 "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 - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну розгляду 

депутатських запитів" 

 

Розпочато розгляд питання №4 " 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: Пузарецький В.І. - заступник селищного голови  

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 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 селищної ради" 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

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 №5 "Про затвердження типової угоди   про 

соціальне  партнерство" 

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 затвердження типової угоди   

про соціальне  партнерство 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження типової угоди   про соціальне  

партнерство" 

 



Розпочато розгляд питання №6 "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 - 24 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 №7 "Про внесення об`єкту оренди майна 

Летичівської селищної ради до Переліку першого типу" 

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 об`єкту оренди майна 

Летичівської селищної ради до Переліку першого типу 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання  "Про внесення об`єкту оренди майна 

Летичівської селищної ради до Переліку першого типу" 

 

Розпочато розгляд питання №8 "Про припинення  діяльністі  шляхом 

ліквідації  Козачківської  початкової школи,  філії  Летичівського ліцею №1" 

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 припинення  діяльністі  шляхом 

ліквідації  Козачківської  початкової школи,  філії  Летичівського ліцею №1 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання  "Про припинення  діяльністі  шляхом ліквідації  

Козачківської  початкової школи,  філії  Летичівського ліцею №1" 

 

Розпочато розгляд питання №9 "Про перейменування вулиці та провулку в 

смт. Летичів Хмельницької області" 

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 перейменування вулиці та 

провулку в смт. Летичів Хмельницької області 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 



Завершено розгляд питання "Про перейменування вулиці та провулку в смт. 

Летичів Хмельницької області" 

 

Розпочато розгляд питання №10 "Про внесення змін до Програми здійснення 

землеустрою на території 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 Програми 

здійснення землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2021  рік 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін до Програми здійснення 

землеустрою на території Летичівської селищної ради на 2021  рік" 

 

Розпочато розгляд питання №11 "Про внесення змін до селищного бюджету 

територіальної 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 територіальної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до селищного бюджету 

територіальної громади Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №12 "Про затвердження Положення про порядок 

призначення та звільнення з посад керівників комунальних підприємств, 

установ, закладів, організацій Летичівської селищної ради" 

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 затвердження Положення про 

порядок призначення та звільнення з посад керівників комунальних 

підприємств, установ, закладів, організацій Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання  "Про затвердження Положення про порядок 

призначення та звільнення з посад керівників комунальних підприємств, 

установ, закладів, організацій Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №13 "Про затвердження Положення про порядок 

найменування або перейменування вулиць, провулків, присвоєння, зміни та 

анулювання поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Летичівської селищної ради" 



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 затвердження Положення про 

порядок найменування або перейменування вулиць, провулків, присвоєння, 

зміни та анулювання поштових адрес об’єктам нерухомого майна на 

території Летичівської селищної ради" 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Положення про порядок 

найменування або перейменування вулиць, провулків, присвоєння, зміни та 

анулювання поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території 

Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №14 "Про надання матеріальної допомоги" 

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 надання матеріальної допомоги 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання матеріальної допомоги" 

 

Розпочато розгляд питання №15 "Про затвердження містобудівної 

документації - генеральних планів та планів зонування територій сіл 

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 затвердження містобудівної 

документації - генеральних планів та планів зонування територій сіл 

Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про затвердження містобудівної документації - 

генеральних планів та планів зонування територій сіл Летичівської селищної 

ради" 

 

Розпочато розгляд питання №16 "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 - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання  "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №17 "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 - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

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 №18 "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 - 23 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 №19 "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 - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №20"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 - 23 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) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва" 

 

Розпочато розгляд питання №21 "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" 

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

земельних відносин. 

Перед початком голосування питання №21  "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" від 

депутата Морозової Оксани Михайлівни надійшла заява про те, що вона не 

прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного 

питання з метою уникнення конфлікту  інтересів.  

Перед початком голосування питання №21  "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" від 

депутата Хавхун Альони Олексіївни надійшла заява про те, що вона не 

прийматиме  участі в обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного 

питання з метою уникнення конфлікту  інтересів. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про 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 - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

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 №22 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради" 

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

земельних відносин. 

Перед початком голосування питання №22  "Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради" 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. 

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 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради" населених пунктів Летичівської селищної ради" 

Рішення прийнято  



( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами населених пунктів Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №23 "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 - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва" 

 

Розпочато розгляд питання №24 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва громадянам" 

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

земельних відносин. 

Перед початком голосування питання №24  "Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва громадянам" від депутата Попової Олени 

Василівни надійшла заява про те, що вона не прийматиме  участі в 

обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з метою 

уникнення конфлікту  інтересів.  

Перед початком голосування питання №24  "Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва громадянам" від депутата  Стадника Віктора 

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

обговорені та  голосуванні відносно вищевказаного питання з метою 

уникнення конфлікту  інтересів.  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 



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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

індивідуального садівництва громадянам 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №25 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

6823084600:04:001:0069" 

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 6823084600:04:001:0069 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

6823084600:04:001:0069" 

 

Розпочато розгляд питання №26 "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 - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам в межах 

населених пунктів" 

 

Розпочато розгляд питання №27 "Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянки комунальної власності кадастровий номер 6823080400:11:011:0001" 

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 надання згоди на виготовлення 

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

ділянки комунальної власності кадастровий номер 6823080400:11:011:0001 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання №27"Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянки комунальної власності кадастровий номер 6823080400:11:011:0001" 

 

Розпочато розгляд питання №28"Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянок комунальної власності кадастровий номер 6823084200:11:002:0001" 

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 надання згоди на виготовлення 

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

ділянок комунальної власності кадастровий номер 6823084200:11:002:0001 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на виготовлення технічної 

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

комунальної власності кадастровий номер 6823084200:11:002:0001" 

 

Розпочато розгляд питання №29 "Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянки комунальної власності кадастровий номер 6823086200:03:006:0004" 

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 6823086200:03:006:0004 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на виготовлення технічної 

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

комунальної власності кадастровий номер 6823086200:03:006:0004" 

 

Розпочато розгляд питання №30 "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 прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

 

Розпочато розгляд питання №31 "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 прийнято  

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

Завершено розгляд питання №31 "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 №32 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чучвері В.М." 

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) гр. Чучвері В.М. 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чучвері В.М." 

 



Розпочато розгляд питання №33 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (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 дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 

6823055100:00:031:0045) 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 

6823055100:00:031:0045)" 

 

Розпочато розгляд питання №34 "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 - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання в оренду земельних ділянок 

громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №35 "Про продовження терміну дії договору 

оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:056:0003)" 

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 продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки (кадастровий номер 

6823055100:00:056:0003) 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договору оренди 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:056:0003)" 

 

Розпочато розгляд питання №36"Про продовження терміну дії договорів 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення з 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 продовження терміну дії 

договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення з 

СТОВ «Промінь» 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну дії договорів оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення з СТОВ «Промінь»" 

 

Розпочато розгляд питання №37 "Про припинення дії договору  оренди 

земельної ділянки кадастровий номер 6823055100:00:024:0072" 

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 кадастровий номер 6823055100:00:024:0072 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання  "Про припинення дії договору  оренди земельної 

ділянки кадастровий номер 6823055100:00:024:0072" 

 

Розпочато розгляд питання №38 "Про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки (невитребуваної земельної частки (паю)) з 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)) з СТОВ 

«Промінь» 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про припинення дії договору оренди земельної 

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

 

Розпочато розгляд питання №39 "Про реєстрацію права комунальної 

власності земельних ділянок 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 реєстрацію права комунальної 

власності земельних ділянок Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання  "Про реєстрацію права комунальної власності 

земельних ділянок Летичівської селищної ради" 

Розпочато розгляд питання №40 "Про перенесення розгляду клопотання ФГ 

«Агро – Повіт»" 

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 клопотання 

ФГ «Агро – Повіт» 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про перенесення розгляду клопотання ФГ 

«Агро – Повіт»" 

 

Розпочато розгляд питання №41 "Про перенесення розгляду клопотання 

ТзОВ «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 перенесення розгляду клопотання 

ТзОВ «Обрій» 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про перенесення розгляду клопотання ТзОВ 

«Обрій»" 

 

Розпочато розгляд питання №42 "Про перенесення розгляду клопотань ТзОВ 

«Летичів Агро»" 

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 клопотань 

ТзОВ «Летичів Агро» 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про перенесення розгляду клопотань ТзОВ 

«Летичів Агро»" 

 

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

громадян 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про перенесення розгляду заяв громадян" 

 

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

виготовлення документації із землеустрою 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 

виготовлення документації із землеустрою громадянам 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про відмову у наданні дозволу на виготовлення 

документації із землеустрою громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №45 "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 - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

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

та скасування рішень сесій" 

 

Розпочато розгляд питання №46 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) сільськогосподарського 

призначення 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) сільськогосподарського 

призначення ТзОВ «Зоряний світанок»" 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) сільськогосподарського 

призначення ТзОВ «Зоряний світанок»" 

 

Розпочато розгляд питання №47 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)               ТОВ «Агроресурс 2020»" 

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)               ТОВ «Агроресурс 2020» 

Рішення прийнято  

( За - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості)               ТОВ «Агроресурс 2020»" 

 

Розпочато розгляд питання №48 "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 - 23 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №49 "Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянки кадастровий номер 6823085000:06:006:0017" 

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 6823085000:06:006:0017 

Рішення прийнято  

( За - 23 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 6823085000:06:006:0017" 

 

Розпочато розгляд питання №50 "Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 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 для 

ведення особистого селянського господарства громадянам 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №51 "Про скасування пунктів 1, 4, 5, 7 рішення 

Летичівської селищної ради сьомої сесії VIII скликання № 49 від 23.02.2021 

року «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»" 

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 скасування пунктів 1, 4, 5, 7 

рішення Летичівської селищної ради сьомої сесії VIII скликання № 49 від 

23.02.2021 року «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»" 

Рішення прийнято  

( За - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про скасування пунктів 1, 4, 5, 7 рішення 

Летичівської селищної ради сьомої сесії VIII скликання № 49 від 23.02.2021 



року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства, які розташовані за межами населених пунктів Летичівської 

селищної ради Хмельницької області»" 

 

Розпочато розгляд питання №52 "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" 

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 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". 

Рішення прийнято  

( За - 24 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 0 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства, які розташовані за межами населених пунктів 

Летичівської селищної ради Хмельницької області» 

       Різне.      

       Надійшла заява від депутатської фракції ПП «Слуга народу» щодо 

підтримки та прийняття Верховною Радою України  законопроектів № 4572, 

4573, 4574, 4575».  

          Всі питання внесені на розгляд одинадцятої сесії Летичівської 

селищної ради VІІІ скликання розглянуто. 

       Одинадцяту сесію Летичівської селищної ради VІІІ скликання 

головуючий оголосив закритою. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

 

 

 

Селищний голова                                            Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 


