
УКРАЇНА
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

1 квітня 2021 року смтЛітин № 22

І Іро скликання позачергової 
5 сесії 8 скликання 
Літинеької селищної ради

Відповідно до ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні” :

1. Скликати позачергову 5 сесію Літинеької селищної ради 8 скликання 
9 квітня 2021 року в адміністративному приміщенні за адресою 
смт. Літин вул. Соборна,7 в великій залі о 10:00 годині.

2. На розгляд сесії винести наступні питання:

•  Про Бюджетний регламент.
•  Про передачу коштів до Вінницького районного бюджету.
•  Про внесення змін до рішення 2 сесії селищної ради 8 скликання від 

23.12.2020 р. № 44 «Про бюджет Літинеької селищної територіальної
громади на 2021 рік» .

• Про Програму поліпшення пожежної, техногенної безпеки та цивільного 
тхисту населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку 
інфраструктури підрозділів пожежно-рятувальної служби Літинеької 
селищної об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.

•  Про затвердження «Комплексної оборонно-правоохоронної програми 
Літинеької ОТГ на 2021-2025 роки «Безпечна Літинщина- взаємна 
відповідальність влади та громад»».

•  1 Іро внесення змін до «Програми соціальної підтримки жителів Літинеької 
селищної територіальної громади на 2021-2023 роки».

• Про внесення змін до рішення 4 сесії Літинеької селищної ради 8 
скликання від 12.03.2021 р. № 183 «Про припинення Комунального 
закладу Літинеької районної ради «Кінотеатр ім.. У. Кармалюка» шляхом 
ліквідації».



•  Про затвердження Програми військово-професійного орієнтування 
молоді, рекламування та пропагування військової служби в Збройних 
Силах України на 2021-2022 роки на території Літинської селищної ради.

•  Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. № 40 
«Про затвердження Програми збереження здоров’я жителів Літинської 
селищної територіальної громади на 2021 рік» .

•  І Іро Програм) відшкодування копії ів за надання пільг з послуг зв’язку та 
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом на приміських маршрутах Літинської 
селищної ради на 2021-2023 роки.

® Про зміну виду економічної діяльності (КВЕД) середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Городище, Літинської селищної 
ради, Вінницької області.

•  Про зміну виду економічної діяльності (КВЕД) середньої 
загальноосвітньої школи 1-М ступенів с. Осолинка, Літинської селищної 
ради, Вінницької області.

• Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, 
що належить до комунальної власності Літинської селищної ради.

• Земельні питання.
в Різне.
3. На сесію запрошуються депутати Літинської селищної ради, члени 

виконавчого комітету, представники засобів масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

селищної ради Головащенко Т.Л.

Анатолій БИЧОК


