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Про внесення змін до рішення  

селищної ради від 17.12.2020 р. №3 

«Про затвердження Регламенту  

Летичівської селищної ради  

восьмого скликання» 

 

   Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин», Закон України «Про внесення зміни до статті 59
1
 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні" щодо врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів»,керуючись статтями 26 і 49 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  селищна рада, 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни у додаток до  рішення селищної ради від 17.12.2020 р. №3 

«Про затвердження Регламенту Летичівської селищної ради восьмого 

скликання», а саме: 

1.1. Виключити п.п.2 п.4 Статті 4 Розділ І  Регламенту, у зв’язку з цим, 

підпункти 3,4,5 вважати відповідно підпунктами 2,3,4. 

1.2. П.3. Статті 11 Розділ І  Регламенту викласти в новій редакції: 

«3. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, 

селищного голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території 

Летичівської селищної ради». 

1.3. Доповнити статтю 12 Розділу І Регламенту пунктом 8 такого 

змісту: 

«8) набрання законної сили рішення суду про визнання його активів чи 

активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших 



передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України 

випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави». 

1.4. Виключити П.8 статті 28 Розділу ІІІ  Регламенту, у зв’язку з цим, 

пункти 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 вважати відповідно пунктами 

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. 

1.5. Виключити П.6 статті 34 Розділу ІІІ  Регламенту, у зв’язку з цим, 

пункти 7,8,9, вважати відповідно пунктами 6,7,8. 

1.6. П.3 ст. 58 Розділу ІІІ Регламенту доповнити абзацом другим   

такого змісту: 

«Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної 

власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у 

користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику 

розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається 

не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.» .  

Наступні пункти 3,4,5,6 ст. 58 Розділу ІІІ вважати відповідно пунктами 

4,5,6,7. 

1.7. П.3. Статті 74 Розділ ІІІ Регламенту  викласти в новій редакції: 

«3. Акти ради оприлюднюються у спосіб, визначений статтею 66 цього 

Регламенту. 

1.8. Доповнити Розділ ІІІ Регламенту Статтею 77
1
такого змісту: 

«1. Селищний голова, секретар, депутат селищної ради публічно 

повідомляють про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні 

ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), 

відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та 

прийнятті рішень відповідним колегіальним органом. 

  2. Якщо неучасть осіб, зазначених у частині першій цієї статті, у 

прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, 

іншого колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, 

беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за 

умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час 

засідання колегіального органу. 

  3. Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні 

ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення 

обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального 

органу.». 

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію Летичівської селищної ради з питань дотримання прав людини, 

законності, профілактики злочинності, запобігання корупції, депутатської 

діяльності, етики та регламенту (голова комісії Тимчик С.М.). 

 

 

 

Селищний голова                                                 Ігор ТИСЯЧНИЙ 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n8233

