
 
 

                 УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
22300, смт Літин, вул. Соборна, 32, тел.  (04347) 2-11-53,  litin.otg@gmail.com  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

3 березня 2020 року                              смт. Літин                                            № 6 

 

Про  внесення змін до розпорядження 

Літинського селищного голови №3 від 17.02.2020 р. 

«Про скликання чергової 7 сесії 7 скликання  

Літинської селищної ради» 

  

      Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                   

в Україні» та у зв’язку з великою кількістю питань, що потребують термінового 

вирішення: 

 

1. Скликати 5 березня 2020 року в приміщенні Літинської селищної ради  о 

15.00 годині позачергову 7 сесію Літинської селищної об’єднаної територіальної 

громади 7 скликання. 

 

2. Скликати 25 березня 2020 року в приміщенні Літинської селищної ради  о 

15.00 годині чергову 8 сесію 7 скликання Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади 7 скликання. 

 

3. На розгляд позачергової сесії винести  наступні  питання: 

3.1.  Про затвердження Програми розвитку дорожньої інфраструктури і 

фінансування робіт пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг загального користування на території 

Літинської селищної ОТГ на 2020 рік. 

3.2.  Про виділення коштів з місцевого бюджету на співфінансування 

робіт з ремонту та утримання доріг загального користування місцевого 

значення. 

3.3.  Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету с. 

Селище за 2019 рік. 

3.4. Про затвердження передавального акту Селищенської сільської 

ради. 
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3.5. Про внесення змін до рішення 1 сесії Літинської селищної ради 7 

скликання №5 від 17.07.2019 «Про затвердження структури виконавчих 

органів та загальної чисельності  апарату Літинської селищної ради та витрат 

на його утримання». 

3.6. Про затвердження Положення про відділ апарату Літинської 

селищної ради. 

3.7. Про внесення змін до рішення 1 сесії Літинської селищної ради 7 

скликання №8 від 17.07.2019 «Про утворення виконавчого комітету ради, 

визначення його чисельності та затвердження персонального складу». 

3.8. Про затвердження Програми розвитку і підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я та системи громадського здоров’я на території 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

3.9. Про згоду на участь в сімнадцятому обласному конкурсі проектів 

розвитку територіальних  громад . 

3.10. Про надання згоди на передачу в оренду частини нерухомого 

майна. 

3.11. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету смт. 

Літин за 2019 рік. 

        3. 12. Про затвердження обсягу залишку бюджетних коштів  станом на         

01 січня 2020 року по бюджету Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

       3. 13. Про передачу  коштів районному бюджету. 

        3.14. Про передачу коштів освітньої субвенції районному бюджету. 

       3. 15. Про внесення змін до рішення 6сесії 7 скликання від 20 грудня  

2019 року № 101 «Про бюджет Літинської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік». 

        3.  16. Про затвердження розпоряджень селищного голови та рішень 

виконавчого  комітету селищної ради.  

       3. 17. Про укладання договору  про сумісну діяльність. 

3.18. Земельні питання  

3.19. Різне 

 

 

4. На розгляд чергової сесії винести  наступні  питання: 

4.1. Про стан злочинності та охорони громадського порядку на території 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади в   2019 році. 

       4. 2. Про внесення змін до Програми соціально - економічного  розвитку 

Літинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, 

затвердженою рішенням  6 сесії 7 скликання від 20.12.2019 р. № 88 . 

4.3. Про затвердження Правил благоустрою території Літинської 

селищної об’єднаної територіальної громади. 



       4.4. Про внесення змін до Статуту КП «Комунсервіс» Літинської 

селищної ради. 

      4.5. Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно 

комунальної власності Літинської ОТГ та пропорції її розподілу . 

       4.6.  Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на 

території Літинської ОТГ. 

4.7. Про внесення змін до рішення 10 сесії 7 скликання від 18.11.2016 № 

191 «Про затвердження суми  витрат на копіювання або друк копій 

документів, що надаються Літинською селищною радою за запитом на 

інформацію».  

4.8. Про затвердження Бюджетного регламенту проходження 

бюджетного процесу Літинської селищної ради. 

4.9. Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища Літинської селищної об’єднаної територіальної 

громади.   

      4. 10. Про скасування дії регуляторного акту «Про затвердження порядку 

залучення розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населених пунктів на території Літинської 

селищної об’єднаної територіальної громади. 

4.11. Земельні питання. 

4.12. Різне. 

 

 

На сесію запрошуються депутати Літинської селищної ради, члени виконавчого 

комітету, представники засобів масової інформації. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

селищної ради Головащенко Т.Л. 

 

 

 

Селищний голова                                                               Анатолій БИЧОК            

 

 
 


