
 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

Тринадцятої сесії  VІІІ скликання 

13.07.2021 р.                                                                                      смт. Летичів 

 

10 год. 20 хв.                                                                Зал засідань Летичівської     

                                                                                               селищної ради 

 

     Головуючий на сесії селищний голова Тисячний Ігор Іванович. 

     З 26 обраних депутатів на пленарному засіданні тринадцятої  сесії VІІІ 

скликання Летичівської селищної ради присутні 23 депутати  (Список 

додається).  

 

 

           Пленарне засідання тринадцятої 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 Грищук Олексій Олексійович 

5 Дядюк Микола Тодосович 

6 Зубкова Антоніна Петрівна 

7 Кабанова Раїса Юріївна 

8 Лук’янченко Михайло Григорович  

9 Маринюк Михайло Вікторович 

10 Марущак Світлана Миколаївна  

11 Матлаєва Ірина Дмитрівна 

12 Морозова Оксана Михайлівна 

13 Полуденний Дмитро Миколайович 

14 Попова Олена Василівна 

15 Провозьон Василь Миколайович  

16 Самолюк Микола Миколайович 

17 Сінерук Віктор Степанович 

18 Скрипник Михайло Вікторович 

19 Смутко Володимир Олександрович 

20 Смаглюк Людмила Дмитрівна 

21 Стадник Віктор Миколайович 

22 Тимчик Сергій Миколайович 

23 Хавхун Альона Олексіївна 



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

Ніцевич А.В. - заступник селищного голови,  керівники структурних 

підрозділів виконавчого апарату Летичівської селищної ради,  Зьомко В.В. 

директор Комунального некомерційного підприємства  «Летичівська 

багатопрофільна лікарня», Возна Л.В.- головний бухгалтер КНП  

«Летичівський центр ПМСД». 

Відповідно до Регламенту роботи ради, порядок денний остаточно 

затверджується на пленарному засіданні.  

На розгляд сесії внесено  87 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 звернення депутатів Летичівської селищної ради до Президента 

України, щодо позбавлення громадянства України  незаконно обраного 

народного депутата України Аксьонова Андрія Анатолійовича 

Доповідає: Сінерук В.С. - депутат Летичівської селищної ради   

2.Про депутатський запит Кабанової Раїси Юріївни щодо внесення змін до 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Летичівської  

селищної територіальної громади  на 2021 рік та передбачити кошти на 

проведення  поточного середнього ремонту дороги по вулиці Руданського в 

смт Летичів 

Доповідає: Кабанова Р.Ю. - депутат Летичівської селищної ради  

3.Про зняття з розгляду депутатського запиту 

Доповідає: Провозьон В.М. - секретар селищної ради   

4.Про продовження терміну розгляду депутатського запиту 

Доповідає: Провозьон В.М. - секретар селищної ради   

5.Про затвердження плану роботи Летичівської селищної ради на ІІ півріччя 

2021 року 

Доповідає: Провозьон В.М. - секретар селищної ради   

6.Про затвердження Положення про громадську приймальню депутатів 

Летичівської селищної ради 

Доповідає: Провозьон В.М. - секретар селищної ради   

7.Про встановлення   туристичного збору на 2022 рік на території 

Летичівської селищної ради  

Доповідає: Пузарецький В.І. - заступник селищного голови 

8.Про встановлення транспортного податку на 2022 рік на території 

Летичівської селищної ради 

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

9.Про встановлення 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 

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

території  Летичівської  селищної ради  

http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B7-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%86I-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-2021.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%86I-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-2021.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%802022-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%802022-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA2022-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA2022-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2022-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-2022-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf


Доповідає: Пузарецький В.І. - заступник селищного голови  

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

території Летичівської  селищної ради для платників першої та другої групи  

Доповідає: Пузарецький В.І. - заступник селищного голови 

12.Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Летичівської селищної  територіальної громади на 2021 рік 

Доповідає: Пузарецький В.І. - заступник селищного голови 

13. Про передачу майна комунальної власності територіальної громади 

Летичівської  селищної ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту 

Летичівської селищної ради 

Доповідає: Пузарецький В.І. - заступник селищного голови  

14.Про внесення змін до   програми благоустрою на території Летичівської 

селищної ради на 2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В. - заступник селищного голови 

15.Про внесення змін до Програми посилення охорони публічної безпеки і 

боротьби зі злочинністю Летичівської територіальної громади 

«Правопорядок 2021-2025» 

Доповідає: Ніцевич А.В. - заступник селищного голови 

16.Про внесення змін в  Програму розвитку комунального 

госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської селищної ради на 

2021 рік 

Доповідає: Ніцевич А.В. - заступник селищного голови 

17.Про внесення змін до Положення про порядок надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та іншим категоріям громадян за рахунок коштів селищного 

бюджету 

Доповідає: Ніцевич А.В. - заступник селищного голови 

18.Про внесення змін до Програми «Турбота» Летичівської селищної ради на 

2020-2022 роки 

Доповідає: Ніцевич А.В. - заступник селищного голови 

19.Про передачу частини нерухомого майна комунальної власності 

Летичівської селищної ради на праві господарського відання КП 

«Летичівський спецлісгосп» 

Доповідає: Ніцевич А.В. - заступник селищного голови 

20.Про виплату грошової премії Директору КНП «Летичівський центр 

ПМСД» Летичівської селищної ради 

Доповідає: Бабяк  Ю.Ю. - медичний директор КНП «Летичівський центр 

ПМСД» Летичівської селищної ради  

21.Про внесення змін до Програми розвитку Комунального некомерційного 

підприємства  «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної 

ради  Хмельницького району Хмельницької області на 2021 рік 

Доповідає: Зьомко В.В.- директор Комунального некомерційного 

підприємства  «Летичівська багатопрофільна лікарня» 

22.Про надання дозволу КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської 

селищної ради на списання автомобіля УАЗ – 3962 

http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-2022-%D1%80-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B2-2022-%D1%80-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%80%D1%96%D1%88_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80-%D0%A1%D0%9A%D0%A0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C2021.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%80%D1%96%D1%88_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80-%D0%A1%D0%9A%D0%A0_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C2021.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D1%96-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D1%96-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%9D.%D0%9B-1.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%9D.%D0%9B-1.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%9D.%D0%9B-1.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9A%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA-%D0%9D.%D0%9B-1.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%A6%D0%A0%D0%9B_-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%A6%D0%A0%D0%9B_-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%A6%D0%A0%D0%9B_-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf


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

ПМСД» 

23.Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки 

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

ПМСД» 

24.Про зміну юридичної  адреси 

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

25.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 

26.Про внесення змін до структури  трудового архіву Летичівської селищної 

ради 

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

27.Про внесення змін до Програми діяльності та утримання трудового архіву 

Летичівської селищної ради на 2019-2022 роки 

Доповідає: Григор’єва Н.Г. - завідувач трудовим архівом Летичівської 

селищної ради  

28.Про надання згоди на співфінансування проєкту «Ремонт та облаштування 

кімнати гігієни для малят» 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

29. Про надання згоди на співфінансування видатків, що здійснюються на 

забезпечення сучасної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

30. Про надання згоди на співфінансування придбання ноутбуків 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

31. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету   за І 

півріччя   2021 року 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

32.Про передачу бюджетних призначень 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

33.  Про внесення змін до бюджету Летичівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік 

Доповідає: Смаглюк Л.Д.- начальник відділу фінансів 

34.Про внесення змін до рішення селищної ради від 17.12.2020 р. №3 «Про 

затвердження Регламенту Летичівської селищної ради восьмого скликання» 

Доповідає: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

35.Про повторний розгляд заяви про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Доповідає: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

36.Про розгляд заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

Доповідає: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%9F%D0%9C%D0%A1%D0%94-2021-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%9F%D0%9C%D0%A1%D0%94-2021-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8.pdf
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/wp-content/uploads/2021/06/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
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/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99-%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%86%D0%92-%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%99-%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%86%D0%92-%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82.pdf
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/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-2019-2022.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2021-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-2019-2022.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-1.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-1.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D1%83%D1%88.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D1%83%D1%88.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%821%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%802021.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%821%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%802021.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83-2021-13.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80.-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%B7.-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD-0006.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%BE%D0%B7.-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD-0006.pdf


37.Про затвердження Порядку призначення директора та педагогічних 

працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Летичівської селищної ради 

Доповідає: Коберник О.В.– начальник юридичного відділу 

38. Про затвердження Програми розвитку культури, туризму та 

популяризації культурної спадщини в Летичівській селищній раді  на 2021-

2023 роки 

Доповідає: Морозова О.М. – Начальник відділу культури , національностей 

та релігій. 

39.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для культурно-оздоровчих 

потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

Доповідає: Морозова О.М. - депутат Летичівської селищної ради   

40.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності для культурно-оздоровчих 

потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей та продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

Доповідає: Морозова О.М. - депутат Летичівської селищної ради   

41.Про  надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок із земель комунальної власності для культурно-

оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. 

Доповідає: Морозова О.М. - депутат Летичівської селищної ради   

42.Про затвердження Програми цільового використання коштів, що 

надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва на 2021-2023 роки 

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

земельних відносин. 

43.Про передачу земельної ділянки у приватну власність  

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

земельних відносин. 

44.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. 

45.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства та передача їх у власність 

громадянам 

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

земельних відносин. 

46.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для 

ведення особистого селянського господарства та передача їх у власність 

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

земельних відносин. 

http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%86%D0%A0%D0%A6.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%86%D0%A0%D0%A6.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%86%D0%A0%D0%A6.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96.pdf
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47.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. 

48.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. 

49.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. 

50.Про передачу гр. Дикому О.В. в оренду земельної ділянки (кадастровий 

номер 6823055100:00:024:0077)  

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

земельних відносин. 

51.Про передачу земельних ділянок невитребувані частки (пай) в оренду   

ТОВ «Зоряний Світанок» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

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

земельних відносин. 

52.Про передачу земельних ділянок невитребувані частки (паї) в оренду 

ТзОВ «Агрофірма-Обрій» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

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

земельних відносин. 

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Заболотному В.А. 

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

земельних відносин. 

54.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки гр. Краснову В.С. 

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

земельних відносин. 

55.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель  

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

земельних відносин. 

56.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. 

57.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

кадастровий номер 6823055100:00:030:0033 

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

земельних відносин. 

58.Про припинення дії договору оренди земельної ділянки кадастровий 

номер 6823055100:09:005:0001 

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

земельних відносин. 

59.Про припинення дії договору оренди земельної ділянки кадастровий 

номер 6823085000:06:006:0017 

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

земельних відносин. 

60.Про припинення користування та надання в оренду земельних ділянок 

громадянам 

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

земельних відносин 

61.Про внесення змін, доповнень до рішень сесій та скасування рішень сесій 

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

земельних відносин. 

62.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. 

63.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на 

території Летичівської селищної ради  

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

земельних відносин. 

64.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. 

65.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 Хмельницької області 

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

земельних відносин. 

66.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Суслівці Летичівської селищної 

ради 



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

земельних відносин. 

67.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823083300:05:008:0009) 

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

земельних відносин. 

68.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. 

69.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 

70.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок АТ «Хмельницькобленерго» 

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

земельних відносин. 

71.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. 

72.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. 

73.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. 

74.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

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

земельних відносин. 

75.Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 6823083300:04:004:0003 

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

земельних відносин 

76.Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий номер 

6823082900:06:017:0003 



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

земельних відносин. 

77.Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 6823082900:05:021:0014 

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

земельних відносин. 

78.Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий номер 

6823055100:00:024:0072 

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

земельних відносин. 

79.Про надання згоди на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки комунальної власності 

кадастровий номер 6823055100:00:027:0143  

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

земельних відносин. 

80.Про перенесення розгляду клопотань НЕК «УКРЕНЕРГО» 

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

земельних відносин. 

81.Про перенесення розгляду клопотань ТзОВ «Летичів Агро»  

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

земельних відносин. 

82.Про перенесення розгляду заяв та клопотань 

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

земельних відносин. 

83.Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель невитребуваних часток (паїв) 

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

земельних відносин. 

84. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення документації із  

землеустрою громадянам 

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

земельних відносин. 

85.Про створення комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Летичівської селищної ради  

Доповідає: Полуденний Д.М. - депутат Летичівської селищної ради   

86.Про затвердження Програми «Безпечна громада» на 2021-2024 роки» 

Доповідає: Полуденний Д.М. - депутат Летичівської селищної ради   

87.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 

особистого селянського господарства 

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

земельних відносин. 

    Різне. 

 

http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86.-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86.-%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-2021-2024-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-2.pdf


      Головуючий повідомив, що проект порядку денного надано депутатам та  

запропонував прийняти за основу порядок денний.     

      Голосування - ( Процедурне ) - Поточний порядок денний прийняти за 

основу 

Рішення прийнято  

( За - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Головуючий повідомив про те що від депутатів надійшла пропозиція внести 

зміни до поточного порядку денного, а саме:  

-внести до порядку денного проєкт рішення №88 "Про депутатський запит 

Морозової Оксани Михайлівни щодо підготовки позову в суд про   

скасування  спеціальних дозволів на користування надрами №6469 від 

21.04.2021 р. та №6311 від 29.12.2018 р." 

-внести до поточного порядку денного проєкт рішення №89 «Про 

депутатський запит Гаврищука Олега Леонідовича щодо капітального 

ремонту дороги місцевого значення Суслівці-Попівці»  

-внести до поточного порядку денного проєкт рішення №90 Про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка розташована 

за межами населеного пункту с. Суслівці 

-внести до поточного порядку денного проєкт рішення №91 «Про внесення 

змін до рішення сесії Летичівської селищної ради» 

-внести до поточного порядку денного проєкт рішення №92 «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земельних ділянок в смт Летичів» 

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

рішення №88 «Про депутатський запит Морозової Оксани Михайлівни щодо 

підготовки позову в суд про скасування спеціальних дозволів на 

користування надрами №6469 від 21.04.2021 р. та №6311 від 29.12.2018 р."  

та розглянути його наступним після розгляду проекту рішення №4 "Про 

продовження терміну розгляду депутатського запиту" 

Рішення прийнято  

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

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

рішення №89 «Про депутатський запит Гаврищука Олега Леонідовича щодо 

капітального ремонту дороги місцевого значення Суслівці-Попівці» та 

розглянути його наступним після розгляду проекту рішення №88 «Про 

депутатський запит Морозової Оксани Михайлівни щодо підготовки позову в 

суд про скасування спеціальних дозволів на користування надрами №6469 

від 21.04.2021 р. та №6311 від 29.12.2018 р." 

Рішення прийнято  

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

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

рішення №90 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. Суслівці» 

Рішення прийнято  



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

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

рішення №91 «Про внесення змін до рішення сесії Летичівської селищної 

ради» 

Рішення прийнято  

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

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

рішення №92 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок в смт 

Летичів» 

Рішення прийнято  

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

 

Внесено до порядку денного питання №88  "Про депутатський запит 

Морозової Оксани Михайлівни щодо підготовки позову в суд про   

скасування  спеціальних дозволів на користування надрами №6469 від 

21.04.2021 р. та №6311 від 29.12.2018 р." 

Внесено до порядку денного питання №89 "Про депутатський запит 

Гаврищука Олега Леонідовича щодо капітального ремонту дороги місцевого 

значення Суслівці-Попівці" 

Внесено до порядку денного питання №90 "Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Суслівці" 

Внесено до порядку денного питання №91 "Про внесення змін до рішення 

сесії Летичівської селищної ради" 

Внесено до порядку денного питання №92  "Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земельних ділянок в смт Летичів" 

Надано слово депутату: Полуденному Дмитру Миколайовичу, який 

запропонував перенести розгляд проекту рішення №85 "Про створення 

комунального підприємства «Муніципальна варта» Летичівської селищної 

ради" та проект рішення №86 "Про затвердження Програми «Безпечна 

громада» на 2021-2024 роки» " та розглянути їх наступними після розгляду 

проекту рішення  №11 "Про встановлення місцевого податку - єдиного 

податку на 2022 рік на території Летичівської селищної ради для платників 

першої та другої групи" 

Голосування - ( Процедурне ) - Перенести розгляд проектів №85 " Про 

створення комунального підприємства «Муніципальна варта» Летичівської 

селищної ради" та проекту №86 " Про затвердження Програми «Безпечна 

громада» на 2021-2024 роки» " та розглянути їх наступними після розгляду 

проекту №11 "Про встановлення місцевого податку - єдиного податку на 

2022 рік на території Летичівської селищної ради для платників першої та 

другої групи" 

Рішення прийнято  

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

http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-2021-2024-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-2.pdf
http://letychiv.km.ua/wp-content/uploads/2021/06/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-2021-2024-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-2.pdf


 

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

 

Розпочато розгляд питання №1 "Про звернення депутатів Летичівської 

селищної ради до Президента України, щодо позбавлення громадянства 

України незаконно обраного народного депутата України Аксьонова Андрія 

Анатолійовича" 

Надано слово: депутат Сінерук В.С. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про звернення депутатів Летичівської 

селищної ради до Президента України, щодо позбавлення громадянства 

України незаконно обраного народного депутата України Аксьонова Андрія 

Анатолійовича 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про звернення депутатів Летичівської селищної 

ради до Президента України, щодо позбавлення громадянства України 

незаконно обраного народного депутата України Аксьонова Андрія 

Анатолійовича" 

 

Розпочато розгляд питання №2"Про депутатський запит Кабанової Раїси 

Юріївни щодо внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської  селищної територіальної громади  на 

2021 рік та передбачити кошти на проведення  поточного середнього ремонту 

дороги по вулиці Руданського в смт Летичів" 

Надано слово депутату: Кабанова Раїса Юріївна 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

Раїси Юріївни щодо внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської  селищної територіальної громади  на 

2021 рік та передбачити кошти на проведення  поточного середнього ремонту 

дороги по вулиці Руданського в смт Летичів" 

Рішення не прийнято  

( За - 11 Проти - 0 Утримались - 5 НЕ голосували - 8 ) 



Завершено виступ депутата: Кабанова Раїса Юріївна 

Завершено розгляд питання "Про депутатський запит Кабанової Раїси 

Юріївни щодо внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Летичівської  селищної територіальної громади  на 

2021 рік та передбачити кошти на проведення  поточного середнього ремонту 

дороги по вулиці Руданського в смт Летичів" 

 

Розпочато розгляд питання №3 "Про зняття з розгляду депутатського запиту" 

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 зняття з розгляду депутатського 

запиту 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 7 ) 

Завершено розгляд питання  "Про зняття з розгляду депутатського запиту" 

 

Розпочато розгляд питання №4 "Про продовження терміну розгляду 

депутатського запиту" 

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 

депутатського запиту 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про продовження терміну розгляду 

депутатського запиту" 

 

Розпочато розгляд питання №88 "Про депутатський запит Морозової Оксани 

Михайлівни щодо підготовки позову в суд про   скасування  спеціальних 

дозволів на користування надрами №6469 від 21.04.2021 р. та №6311 від 

29.12.2018 р." 

Надано слово депутату: Морозова Оксана Михайлівна 

Надано слово запрошеним: Ліповуз Володимир Миколайович 

Завершено виступ запрошеним: Ліповуз Володимир Миколайович 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

Оксани Михайлівни щодо підготовки позову в суд про   скасування  

спеціальних дозволів на користування надрами №6469 від 21.04.2021 р. та 

№6311 від 29.12.2018 р. 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про депутатський запит Морозової Оксани 

Михайлівни щодо підготовки позову в суд про   скасування  спеціальних 



дозволів на користування надрами №6469 від 21.04.2021 р. та №6311 від 

29.12.2018 р." 

 

Розпочато розгляд питання №89 "Про депутатський запит Гаврищука Олега 

Леонідовича щодо капітального ремонту дороги місцевого значення 

Суслівці-Попівці" 

Надано слово: депутат Гаврищука О.Л.  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

Олега Леонідовича щодо капітального ремонту дороги місцевого значення 

Суслівці-Попівці 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про депутатський запит Гаврищука Олега 

Леонідовича щодо капітального ремонту дороги місцевого значення 

Суслівці-Попівці" 

 

Розпочато розгляд питання №5 "Про затвердження плану роботи 

Летичівської селищної ради на ІІ півріччя 2021 року" 

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 затвердження плану роботи 

Летичівської селищної ради на ІІ півріччя 2021 року 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про затвердження плану роботи Летичівської 

селищної ради на ІІ півріччя 2021 року" 

 

Розпочато розгляд питання №6 "Про затвердження Положення про 

громадську приймальню депутатів Летичівської селищної ради" 

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 затвердження Положення про 

громадську приймальню депутатів Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження Положення про громадську 

приймальню депутатів Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №7 "Про встановлення   туристичного збору на 

2022 рік на території Летичівської селищної ради" 

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 встановлення   туристичного 

збору на 2022 рік на території Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про встановлення   туристичного збору на 2022 

рік на території Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №8 "Про встановлення транспортного податку на 

2022 рік на території Летичівської селищної ради" 

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 встановлення транспортного 

податку на 2022 рік на території Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про встановлення транспортного податку на 

2022 рік на території Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №9 " Про встановлення 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.  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про встановлення 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 - 22 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання " Про встановлення 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  місцевого податку – 

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

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 встановлення  місцевого податку 

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

Рішення прийнято  



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

Завершено розгляд питання  "Про встановлення  місцевого податку – плати 

за землю  на 2022 рік на території  Летичівської  селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №11 "Про встановлення  місцевого податку - 

єдиного податку на 2022 рік  на території Летичівської  селищної ради для 

платників першої та другої групи" 

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 встановлення  місцевого податку 

- єдиного податку на 2022 рік  на території Летичівської  селищної ради для 

платників першої та другої групи 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про встановлення  місцевого податку - єдиного 

податку на 2022 рік  на території Летичівської  селищної ради для платників 

першої та другої групи" 

 

Розпочато розгляд питання №85 "Про створення комунального підприємства 

«Муніципальна варта» Летичівської селищної ради" 

Надано слово депутату: Полуденний Дмитро Миколайович 

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 ) - Про створення комунального 

підприємства «Муніципальна варта» Летичівської селищної ради 

Рішення не прийнято  

( За - 10 Проти - 1 Утримались - 4 НЕ голосували - 9 ) 

Завершено розгляд питання  "Про створення комунального підприємства 

«Муніципальна варта» Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №86 "Про затвердження Програми «Безпечна 

громада» на 2021-2024 роки" 

Надано слово: депутат Полуденний Д.М. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

«Безпечна громада» на 2021-2024 роки 

Рішення не прийнято  

( За - 7 Проти - 0 Утримались - 8 НЕ голосували - 9 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми «Безпечна 

громада» на 2021-2024 роки" 

 



Розпочато розгляд питання №12 "Про внесення змін до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік" 

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

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

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Внесено поправку від Смаглюк Л.Д.: №1 "Доповнити пункт 1.2. проекту 

рішення наступними пунктами : капітальний ремонт вхідної групи №2 

будівлі КНП «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної 

ради Хмельницького району, Хмельницької області за адресою: Хмельницька 

область, смт.Летичів, вул.Сівацького Юрія, 26. з обсягом фінансування 281,4 

тис.грн. виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту 

«капітальний ремонт вхідної групи №2 будівлі КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького 

району, Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, 

смт.Летичів, вул.Сівацького Юрія, 26.», з обсягом фінансування 15,6 

тис.грн."  

Голосування - ( За поправку ) - № 1 "Доповнити пункт 1.2. проекту рішення 

наступними пунктами : капітальний ремонт вхідної групи №2 будівлі КНП 

«Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради 

Хмельницького району, Хмельницької області за адресою: Хмельницька 

область, смт.Летичів, вул.Сівацького Юрія, 26. з обсягом фінансування 281,4 

тис.грн. виготовлення проектно-кошторисної документації по проекту 

«капітальний ремонт вхідної групи №2 будівлі КНП «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради Хмельницького 

району, Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, 

смт.Летичів, вул.Сівацького Юрія, 26.», з обсягом фінансування 15,6 

тис.грн."  

Рішення прийнято  

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

Голосування - ( В цілому ) - Про внесення змін до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми соціально-

економічного та культурного розвитку Летичівської селищної  

територіальної громади на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №13 "Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади Летичівської  селищної ради на баланс відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради" 

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



Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

власності територіальної громади Летичівської  селищної ради на баланс 

відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

( За - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про передачу майна комунальної власності 

територіальної громади Летичівської  селищної ради на баланс відділу 

освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №14 "Про внесення змін до   програми 

благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

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

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

благоустрою на території Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до   програми благоустрою 

на території Летичівської селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №15 "Про внесення змін до Програми посилення 

охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю Летичівської 

територіальної громади «Правопорядок 2021-2025»" 

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 

посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю Летичівської 

територіальної громади «Правопорядок 2021-2025» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми посилення 

охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю Летичівської 

територіальної громади «Правопорядок 2021-2025»" 

 

 

Розпочато розгляд питання №16 "Про внесення змін в  Програму розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської 

селищної ради на 2021 рік" 

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

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 



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

розвитку комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» 

Летичівської селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про внесення змін в  Програму розвитку 

комунального госпрозрахункового підприємства «Злагода» Летичівської 

селищної ради на 2021 рік" 

 

Розпочато розгляд питання №17 "Про внесення змін до Положення про 

порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян 

за рахунок коштів селищного бюджету " 

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 Положення про 

порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян 

за рахунок коштів селищного бюджету " 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Положення про порядок 

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян за рахунок 

коштів селищного бюджету " 

 

Розпочато розгляд питання №18 "Про внесення змін до Програми «Турбота» 

Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки" 

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

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

«Турбота» Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки 

Рішення прийнято  

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

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

Летичівської селищної ради на 2020-2022 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №19 "Про передачу частини нерухомого майна 

комунальної власності Летичівської селищної ради на праві господарського 

відання КП «Летичівський спецлісгосп»" 

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 передачу частини нерухомого 

майна комунальної власності Летичівської селищної ради на праві 

господарського відання КП «Летичівський спецлісгосп» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про передачу частини нерухомого майна 

комунальної власності Летичівської селищної ради на праві господарського 

відання КП «Летичівський спецлісгосп»" 

 

Розпочато розгляд питання №20 "Про виплату грошової премії Директору 

КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради" 

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

ПМСД» 

Перед початком голосування питання №20 "Про виплату грошової премії 

Директору КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради" 

від депутата Гаврищука Олега Леонідовича 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 виплату грошової премії 

Директору КНП «Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про виплату грошової премії Директору КНП 

«Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради" 

 

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

Комунального некомерційного підприємства  «Летичівська багатопрофільна 

лікарня» Летичівської селищної ради  Хмельницького району Хмельницької 

області на 2021 рік" 

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

підприємства  «Летичівська багатопрофільна лікарня» 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

розвитку Комунального некомерційного підприємства  «Летичівська 

багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради  Хмельницького 

району Хмельницької області на 2021 рік» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми розвитку 

Комунального некомерційного підприємства  «Летичівська багатопрофільна 

лікарня» Летичівської селищної ради  Хмельницького району Хмельницької 

області на 2021 рік" 

 



Розпочато розгляд питання №22 "Про надання дозволу КНП «Летичівський 

ЦПМСД» Летичівської селищної ради на списання автомобіля УАЗ - 3962" 

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

ПМСД» 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

«Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради на списання автомобіля 

УАЗ - 3962 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу КНП «Летичівський 

ЦПМСД» Летичівської селищної ради на списання автомобіля УАЗ - 3962" 

 

Розпочато розгляд питання №23 "Про внесення змін до Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-

2021 роки" 

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

ПМСД» 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради 

на 2019-2021 роки 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги Летичівської селищної ради на 2019-

2021 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №24 "Про зміну юридичної  адреси" 

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

роботи 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про зміну юридичної  адреси 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про зміну юридичної  адреси" 

 

Розпочато розгляд питання №25 "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/
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 - 17 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 4 ) 

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 №26 "Про внесення змін до структури  трудового 

архіву Летичівської селищної ради" 

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

роботи 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

трудового архіву Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до структури  трудового 

архіву Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №27 "Про внесення змін до Програми діяльності 

та утримання трудового архіву Летичівської селищної ради на 2019-2022 

роки" 

Надано слово: Григор’єва Н.Г. - завідувач трудовим архівом Летичівської 

селищної ради  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

діяльності та утримання трудового архіву Летичівської селищної ради на 

2019-2022 роки 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до Програми діяльності та 

утримання трудового архіву Летичівської селищної ради на 2019-2022 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №28 "Про надання згоди на співфінансування 

проєкту «Ремонт та облаштування кімнати гігієни для малят»" 

Надано слово: Смаглюк Людмила Дмитрівна  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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/


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

співфінансування проєкту «Ремонт та облаштування кімнати гігієни для 

малят» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на співфінансування проєкту 

«Ремонт та облаштування кімнати гігієни для малят»" 

 

Розпочато розгляд питання №29 "Про надання згоди на співфінансування 

видатків, що здійснюються на забезпечення сучасної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа»" 

Надано слово: Смаглюк Людмила Дмитрівна  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

співфінансування видатків, що здійснюються на забезпечення сучасної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на співфінансування 

видатків, що здійснюються на забезпечення сучасної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа»" 

 

Розпочато розгляд питання №30 "Про надання згоди на співфінансування 

придбання ноутбуків" 

Надано слово: Смаглюк Людмила Дмитрівна  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

співфінансування придбання ноутбуків 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на співфінансування 

придбання ноутбуків" 

 

Розпочато розгляд питання №31 "Про затвердження звіту про виконання 

селищного бюджету   за 1 півріччя   2021 року" 

Надано слово: Смаглюк Людмила Дмитрівна  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

виконання селищного бюджету   за 1 півріччя   2021 року 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження звіту про виконання 

селищного бюджету   за 1 півріччя   2021 року" 



 

Розпочато розгляд питання №32 "Про передачу бюджетних призначень" 

Надано слово: Смаглюк Людмила Дмитрівна  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про передачу бюджетних призначень 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про передачу бюджетних призначень" 

 

Розпочато розгляд питання №33 "Про внесення змін до бюджету 

Летичівської селищної територіальної громади  на 2021 рік" 

Надано слово: Смаглюк Людмила Дмитрівна 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

Летичівської селищної територіальної громади  на 2021 рік 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до бюджету Летичівської 

селищної територіальної громади  на 2021 рік" 

Завершено виступ : Смаглюк Людмила Дмитрівна 

 

Розпочато розгляд питання №34 "Про внесення змін до рішення селищної 

ради від 17.12.2020 р. №3 «Про затвердження Регламенту Летичівської 

селищної ради восьмого скликання»" 

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

Надано слово депутату: Кабанова Раїса Юріївна 

Голосування - ( За основу ) - Про внесення змін до рішення селищної ради від 

17.12.2020 р. №3 «Про затвердження Регламенту Летичівської селищної ради 

восьмого скликання» 

Рішення прийнято  

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

Внесено поправку від депутата Кабанова Р.Ю.: №1 "Вилучити з проекту 

рішення пункт 1.1 «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.» "  

Голосування - ( За поправку ) - № 1 "Вилучити з проекту рішення пункт 1.1 

«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.» "  

Рішення не прийнято  

( За - 9 Проти - 1 Утримались - 5 НЕ голосували - 7 ) 

Голосування - ( В цілому ) - Про внесення змін до рішення селищної ради від 

17.12.2020 р. №3 «Про затвердження Регламенту Летичівської селищної ради 

восьмого скликання» 

Рішення прийнято  

( За - 18 Проти - 1 Утримались - 2 НЕ голосували - 1 ) 



Завершено розгляд питання "Про внесення змін до рішення селищної ради 

від 17.12.2020 р. №3 «Про затвердження Регламенту Летичівської селищної 

ради восьмого скликання»" 

 

Розпочато розгляд питання №35 "Про повторний розгляд заяви про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки" 

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 повторний розгляд заяви про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про повторний розгляд заяви про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки" 

 

Розпочато розгляд питання №36 "Про розгляд заяви про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" 

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 розгляд заяви про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про розгляд заяви про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" 

 

Розпочато розгляд питання №37 "Про затвердження Порядку призначення 

директора та педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» 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 Порядку 

призначення директора та педагогічних працівників комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження Порядку призначення 

директора та педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Летичівської селищної ради" 



 

Розпочато розгляд питання №38 "Про затвердження Програми розвитку 

культури, туризму та популяризації культурної спадщини в Летичівській 

селищній раді на 2021-2023 роки" 

Надано слово:  Морозова О.М.  

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати  питання «За основу і в 

цілому». 

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

культури, туризму та популяризації культурної спадщини в Летичівській 

селищній раді на 2021-2023 роки 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 3 ) 

Завершено розгляд питання  "Про затвердження Програми розвитку 

культури, туризму та популяризації культурної спадщини в Летичівській 

селищній раді на 2021-2023 роки" 

 

Розпочато розгляд питання №39 "Про  надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної 

власності для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей" 

Надано слово: депутат Морозова О.М.  

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 із земель 

комунальної власності для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей" 

Рішення не прийнято  

( За - 9 Проти - 0 Утримались - 2 НЕ голосували - 10 ) 

Завершено розгляд питання "Про  надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної 

власності для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей" 

 

Розпочато розгляд питання №40 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей та продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах)" 

Надано слово: депутат Морозова О.М. 

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 із земель 

комунальної власності для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 



спортивних і туристичних цілей та продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах)" 

Рішення не прийнято  

( За - 11 Проти - 0 Утримались - 3 НЕ голосували - 7 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей та продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах)" 

 

Розпочато розгляд питання №41 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей" 

Надано слово: депутат Морозова О.М.  

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 із земель 

комунальної власності для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей 

Рішення не прийнято  

( За - 10 Проти - 0 Утримались - 3 НЕ голосували - 9 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей" 

 

Розпочато розгляд питання №42 "Про затвердження Програми цільового 

використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2021-2023 

роки" 

Надано слово запрошеним: Поліщук Олена Михайлівна 

Завершено виступ запрошеним: Поліщук Олена Михайлівна 

Надано слово запрошеним: Смаглюк Людмила Дмитрівна 

Завершено виступ запрошеним: Смаглюк Людмила Дмитрівна 

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович 

Завершено виступ депутата: Гаврищук Олег Леонідович 

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 ) - Про затвердження Програми 

цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2021-

2023 роки 



Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження Програми цільового 

використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2021-2023 

роки" 

 

Розпочато розгляд питання №43 "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 не прийнято  

( За - 9 Проти - 0 Утримались - 3 НЕ голосували - 10 ) 

Завершено розгляд питання "Про передачу земельної ділянки у приватну 

власність" 

 

Розпочато розгляд питання №44 "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 - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передачу їх у власність громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №45 "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства та передача їх у власність громадянам" 

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

земельних відносин. 

Перед початком голосування питання №45 "Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства та передача їх у власність громадянам" 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. 

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 та передача їх у власність громадянам" 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства та передача їх 

у власність громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №46 "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства та передача їх у власність" 

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

земельних відносин. 

Перед початком голосування питання №46 "Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства та передача їх у власність" 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 затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства та передача їх у власність" 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства та передача їх 

у власність" 

 

Розпочато розгляд питання №47 "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. 

Перед початком голосування питання №47 "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" 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 ) - № 47 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 - 20 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 2 ) 

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 №48 "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 №49 "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. 

Перед початком голосування питання №49 "Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва та 

передача їх у власність 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. 

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 - 20 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 №50 "Про передачу гр. Дикому О.В. в оренду 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0077)" 

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 гр. Дикому О.В. в 

оренду земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0077) 

Рішення прийнято  

( За - 15 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 6 ) 

Завершено розгляд питання "Про передачу гр. Дикому О.В. в оренду 

земельної ділянки (кадастровий номер 6823055100:00:024:0077)" 

 

Розпочато розгляд питання №51 "Про передачу земельних ділянок 

невитребувані частки (пай) в оренду ТОВ «Зоряний Світанок» 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 передачу земельних ділянок 

невитребувані частки (пай) в оренду ТОВ «Зоряний Світанок» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

Рішення прийнято  



( За - 16 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання "Про передачу земельних ділянок невитребувані 

частки (пай) в оренду ТОВ «Зоряний Світанок» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва" 

 

Розпочато розгляд питання №52 "Про передачу земельних ділянок 

невитребувані частки (паї) в оренду ТзОВ «Агрофірма-Обрій» 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 передачу земельних ділянок 

невитребувані частки (паї) в оренду ТзОВ «Агрофірма-Обрій» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про передачу земельних ділянок невитребувані 

частки (паї) в оренду ТзОВ «Агрофірма-Обрій» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва" 

 

Розпочато розгляд питання №53 "Про затвердження проекту землеустрою 

щодо  зміни цільового призначення земельної ділянки гр. Заболотному В. А." 

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  зміни цільового призначення земельної ділянки гр. 

Заболотному В. А. 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання  "Про затвердження проекту землеустрою щодо  

зміни цільового призначення земельної ділянки гр. Заболотному В. А." 

 

Розпочато розгляд питання №54 "Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 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 затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

Рішення прийнято  

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



Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки" 

 

Розпочато розгляд питання №55 "Про затвердження 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 затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель" 

 

Розпочато розгляд питання №56 "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 №57 "Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою кадастровий номер 

6823055100:00:030:0033" 

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 

6823055100:00:030:0033 

Рішення прийнято  

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



Завершено розгляд питання "Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою кадастровий номер 6823055100:00:030:0033" 

 

Розпочато розгляд питання №58 "Про припинення дії договору  оренди 

земельної ділянки кадастровий номер 6823055100:09:005:0001" 

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 припинення дії договору  оренди 

земельної ділянки кадастровий номер 6823055100:09:005:0001 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про припинення дії договору  оренди земельної 

ділянки кадастровий номер 6823055100:09:005:0001" 

 

Розпочато розгляд питання №59 "Про припинення дії договору  оренди 

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 припинення дії договору  оренди 

земельної ділянки кадастровий номер 6823085000:06:006:0017 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про припинення дії договору  оренди земельної 

ділянки кадастровий номер 6823085000:06:006:0017" 

 

Розпочато розгляд питання №60 "Про припинення користування та 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 припинення користування та 

надання в оренду земельних ділянок громадянам 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про припинення користування та надання в 

оренду земельних ділянок громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №61 "Про внесення змін, 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, доповнень до 

рішень сесій та скасування рішень сесій 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 5 ) 

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

та скасування рішень сесій" 

 

Розпочато розгляд питання №62 "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 - 18 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 4 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на укладення договору про 

встановлення земельного сервітуту на частину земельної ділянки 

комунальної власності" 

 

Розпочато розгляд питання №63 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на території Летичівської селищної ради" 

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

земельних відносин. 

Перед початком голосування питання №63 "Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства на території Летичівської 

селищної ради" від депутата Скрипника Михайла Вікторовича 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 ведення 

особистого селянського господарства на території Летичівської селищної 

ради 

Рішення не прийнято  

( За - 8 Проти - 0 Утримались - 1 НЕ голосували - 13 ) 



Завершено розгляд питання №63 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства на території Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №64 "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 №64 "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 Гаврищука Олега Леонідовича 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" 

Рішення не прийнято  

( За - 9 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 13 ) 

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 №65 "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 

Хмельницької області" 

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

земельних відносин. 

Перед початком голосування питання №65 "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 Хмельницької області" від селищного голови  Тисячного Ігоря 

Івановича надійшла заява про те, що він не прийматиме  участі в обговорені 

та  голосуванні відносно вищевказаного питання з метою уникнення 

конфлікту  інтересів. 



Перед початком голосування питання №65 "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 Хмельницької області" від депутата Дядюка Миколи 

Тодосовича 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 Хмельницької області" 

Рішення не прийнято  

( За - 8 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 14 ) 

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 

Хмельницької області" 

 

Розпочато розгляд питання №66 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. 

Суслівці 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 земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного 

пункту с. Суслівці Летичівської селищної ради" 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 1 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 населеного пункту с. 

Суслівці Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №67 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 

6823083300:05:008:0009)" 



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 надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 

6823083300:05:008:0009) 

Рішення не прийнято  

( За - 9 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 13 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий номер 

6823083300:05:008:0009)" 

 

Розпочато розгляд питання №68 "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. 

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 не прийнято  

( За - 7 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 15 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального 

садівництва громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №69 "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 - 16 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 6 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам в межах 

населених пунктів" 

 



Розпочато розгляд питання №70 "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 - 14 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 8 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок АТ 

«Хмельницькобленерго»" 

 

Розпочато розгляд питання №71 "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 - 19 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 3 ) 

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 №72 "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 ... 

Рішення прийнято  

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



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 №73 "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 не прийнято  

( За - 11 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 11 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель 

Летичівської селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №74 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації 

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 дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації 

земельної ділянки 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної 

ділянки" 

 

Розпочато розгляд питання №75 "Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянки комунальної власності кадастровий номер 6823083300:04:004:0003" 

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 надання згоди на виготовлення 

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

ділянки комунальної власності кадастровий номер 6823083300:04:004:0003 

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 

комунальної власності кадастровий номер 6823083300:04:004:0003" 

 

Розпочато розгляд питання №76 "Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянки кадастровий номер 6823082900:06:017:0003" 

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 надання згоди на виготовлення 

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

ділянки кадастровий номер 6823082900:06:017:0003 

Рішення не прийнято  

( За - 12 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 10 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на виготовлення технічної 

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

кадастровий номер 6823082900:06:017:0003" 

 

Розпочато розгляд питання №77 "Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянки комунальної власності кадастровий номер 6823082900:05:021:0014" 

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 6823082900:05:021:0014 

Рішення не прийнято  

( За - 13 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 9 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання згоди на виготовлення технічної 

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

комунальної власності кадастровий номер 6823082900:05:021:0014" 

 

Розпочато розгляд питання №78 "Про надання згоди на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) 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 надання згоди на виготовлення 

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

ділянки кадастровий номер 6823055100:00:024:0072 

Рішення не прийнято  

( За - 10 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 12 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання згоди на виготовлення технічної 

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

кадастровий номер 6823055100:00:024:0072" 

 

Розпочато розгляд питання №79 "Про надання згоди на виготовлення 

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

ділянки комунальної власності кадастровий номер 6823055100:00:027:0143" 

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 6823055100:00:027:0143 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання  "Про надання згоди на виготовлення технічної 

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

комунальної власності кадастровий номер 6823055100:00:027:0143" 

 

Розпочато розгляд питання №80 "Про перенесення розгляду клопотань НЕК 

«УКРЕНЕРГО»" 

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 

НЕК «УКРЕНЕРГО» 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про перенесення розгляду клопотань НЕК 

«УКРЕНЕРГО»" 

 

Розпочато розгляд питання №81 "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 - 21 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 1 ) 

Завершено розгляд питання "Про перенесення розгляду клопотань ТзОВ 

«Летичів Агро»" 

 

Розпочато розгляд питання №82 "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 не прийнято  

( За - 12 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 10 ) 

Завершено розгляд питання "Про перенесення розгляду заяв та клопотань" 

 

Розпочато розгляд питання №83 "Про відмову у наданні дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель невитребуваних часток (паїв)" 

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 технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель невитребуваних часток (паїв) 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 5 ) 

Завершено розгляд питання "Про відмову у наданні дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

невитребуваних часток (паїв)" 

 

Надано слово депутату: Гаврищук Олег Леонідович  

Голосування - ( Процедурне ) - Повернутися до розгляду проекту рішення 

№82 "Про перенесення розгляду заяв та клопотань" 

Рішення прийнято  

( За - 17 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 5 ) 

Розпочато розгляд питання №82 "Про перенесення розгляду заяв та 

клопотань" 

Голосування - ( За основу і в цілому ) - Про перенесення розгляду заяв та 

клопотань 

Рішення прийнято  

( За - 16 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 6 ) 



Завершено розгляд питання "Про перенесення розгляду заяв та клопотань" 

Завершено виступ депутата: Гаврищук Олег Леонідович 

 

Розпочато розгляд питання №84 "Про відмову у наданні дозволу на 

виготовлення документації із землеустрою громадянам" 

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

земельних відносин. 

Перед початком голосування питання №84 "Про відмову у наданні дозволу 

на виготовлення документації із землеустрою громадянам" від депутата 

Грищука Олексія Олексійовича 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 відмову у наданні дозволу на 

виготовлення документації із землеустрою громадянам 

Рішення не прийнято  

( За - 10 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 12 ) 

Завершено розгляд питання "Про відмову у наданні дозволу на виготовлення 

документації із землеустрою громадянам" 

 

Розпочато розгляд питання №87 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства" 

Надано слово депутату: Хавхун Альона Олексіївна 

Завершено виступ депутата: Хавхун Альона Олексіївна 

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 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства 

Рішення не прийнято  

( За - 8 Проти - 0 Утримались - 0 НЕ голосували - 14 ) 

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення особистого селянського господарства" 

 

Розпочато розгляд питання №90 "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. 

Суслівці" 

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

земельних відносин. 



Перед початком голосування питання №90 "Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами 

населеного пункту с. Суслівці" від депутата Марущак Світлани Миколаївни 

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 населеного 

пункту с. Суслівці 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. 

Суслівці" 

 

Розпочато розгляд питання №91 "Про внесення змін до рішення сесії 

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 внесення змін до рішення сесії 

Летичівської селищної ради 

Рішення прийнято  

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

Завершено розгляд питання "Про внесення змін до рішення сесії Летичівської 

селищної ради" 

 

Розпочато розгляд питання №92 "Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації 

земельних ділянок в смт Летичів" 

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 

земельних ділянок в смт Летичів 

Рішення прийнято  

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



Завершено розгляд питання "Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних 

ділянок в смт Летичів" 

Різне. 

Надано слово депутату: Морозова Оксана Михайлівна 

Завершено виступ депутата: Морозова Оксана Михайлівна 

        Всі питання внесені на розгляд тринадцятої сесії Летичівської селищної 

ради VІІІ скликання розглянуто. 

       Тринадцяту сесію Летичівської селищної ради VІІІ скликання 

головуючий оголосив закритою. 

/Звучить Державний Гімн України/ 

 

 

 

Селищний голова                                                         Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 


