
УКРАЇНА
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

<£&■ 0 г£  . 2021 року смт. Літин

Про проведення громадського обговорення 
проекту Стратегії розвитку Літинської селищної 
територіальної громади до 2030 року

Відповідно до Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і 
планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 (зі 
змінами) та Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки 
результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх 
реалізації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 
(зі змінами), з урахуванням Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року, з метою вирішення спільних проблем 
мешканців громади та реалізації спільних завдань щодо економічного зростання, 
інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через ефективне 
використання ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу, 
керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:

1. Провести в період з 25 серпня по 25 вересня 2021 року громадське 
обговорення проекту Стратегії розвитку Літинської селищної територіальної 
громади до 2030 року (далі -  Стратегія) в частині структури стратегії, а саме 
стратегічних та оперативних цілей, детального плану заходів підготовлених 
Робочою групою з розробки Стратегії.

2. Розмістити проект Стратегії на офіційному веб-сайті громади 
https://lityn-selrada.com.ua/.

3. Друкований варіант проекту Стратегії розмістити на інформаційних 
стендах адміністративного приміщення селищної ради за адресою: смт Літин, 
вул. Соборна, 7, а також у адміністративних будівлях бувших сільських рад сіл 
Багринівці, Бірків, Бруслинів, Горбівці, Громадське, Дяківці, Івча, Кулига, 
Літинка, Малинівка, Осолинка, Селище, Сосни.

https://lityn-selrada.com.ua/


4. Затвердити Формуляр зауважень та пропозицій проекту Стратегії 
розвитку Латинської селищної територіальної громади (Додаток №1).

5. Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду Робочою групою 
з розробки Стратегії виключно за формою Формуляра та за наступних умов:

- у формулярі заповнені усі дані (електронна пошта за наявності);
заявниками є мешканці Літинської селищної територіальної громади з 

відповідною реєстрацією місця проживання/перебування.
6. Формуляри із зауваженнями та пропозиціями приймаються від 

громадян до 25 вересня 2021р.:
у друкованому вигляді у скриньки для збору зауважень і пропозицій, які 

розміщені у адміністративних будівлях відповідно до п.7 цього
Розпорядження;

у електронному вигляді на адресу електронної пошти 
ek.litin.otg@gmail.com

7. Розмістити скриньки для збору зауважень і пропозицій в
адміністративному приміщенні селищної ради за адресою: смт Літин,
вул. Соборна, 7, а також у адміністративних будівлях бувших сільських рад сіл 
Багринівці Бірків, Бруслинів, Горбівці, Громадське, Дяківці, Івча, Кулига, 
Літинка, Малинівка, Осолинка, Селище, Сосни.

8. Визначити відповідальних та контактних осіб для прийняття 
пропозицій:______________ __________ _________ _____ ____ ______________

смт Літин Носов Олександр 
Тимофійович

Начальник
відділу

села Селище, Садове, Малинівка, 
Петрик, Балин, Вишенька

Курочка Микола 
Васильович

Староста

села Бірків, Залужне, Кільянівка, 
Кулига, Українка

Свічколап Євгеній 
Олександрович

Староста

села Громадське, Кусиківці, Дяківці, 
Гавришівка, Літинка, Яблунівка

Король Лілія Юріївна Староста

села Івча, Трибухи, Городище, Сосни, 
Літинські хутори, Білозірка

Кащенко Валентина 
Дмитрівна

Староста

села Брусленів, Вербівка, Новоселиця, 
Осолинка, Миколаївка, Кам’янка

Кондратюк Петро 
Іванович

Староста

села Багринівці, Гончарівка, Горбівці, 
Вінниківці, Антонівка, Соколівка

Івацко Ірина 
Петрівна

Староста

9. Відповідальним особам, визначених в п. 8 цього Розпорядження,
приймати Пропозиції від громадян в письмовому вигляді згідно форми 
формуляра із зазначенндд^щшнтактів (3 метою зворотного зв’язку) в період з 
25.08.2021 по 25.09.

10. Контрс
собою.

Селищний голова

, О.

анням

. К  р  А І  Щ Т

цього розпорядження залишаю за

Анатолій БИЧОК

mailto:ek.litin.otg@gmail.com


Додаток № 1 до Розпорядження 
селищного голови від 2йГ()8.2021 року

Формуляр
зауважень та пропозицій проекту Стратегії розвитку 

Літинської селищної територіальної громади

Номер та назва 
стратегічної цілі, 

операційної цілі чи заходу
Ваші зауваження Пропозиції

П . І . Б . ______________________________________________________________________________________________

№ тел. ______________________
електронна пошта (за наявності) ____________________________
Дата___________________

Примітки:
1. Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду Робочою групою з розробки Стратегії виключно 
за формою цього Формуляра та за наступних умов:
-у  формулярі заповнені усі дані (електронна пошта за наявності);
- заявниками є мешканці Літинської селищної територіальної громади з відповідно реєстрацією місця 
проживання/перебування.
2. Заповнюючи цей формуляр, заявники дають згоду на обробку персональних даних у відповідності до 
чинного законодавства України.




