
 

ГОРОДОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОГО ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ 

№ 14 

Чотирнадцята сесія   VІІI скликання  

27 січня 2022 року 

Присутніх на сесії 19 депутатів  

(список додається) 

ВИСТУПИВ:   Селищний голова Дембіцька Наталія Олександрівна: 

Шановні депутати на 14 сесії з 22 обраних депутатів зареєстровалися  19 

депутатів,  –  кворум наявний, засідання 14-ї сесії селищної ради  VIIІ 
скликання  оголошую відкритим. 

Пропоную депутатам заспівати державний гімн.  

Прошу присісти. 

Пропоную обрати лічильну комісію у складі 1 чоловіка, а саме Іванову 
Ірину Анатоліївну. 

ЗА-20     Проти -0    Утрималось - 0 

Для ведення протоколу сесії пропоную обрати секретаря селищної ради 
Анну Іванівну Суходольську 

ЗА-20     Проти -0    Утрималось - 0 

Пропоную затвердити за наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ 14 сесії 

Городоцької селищної ради включивши чотири питання стосовно 

співфінансування закладів освіти Городоцької територіальної громади для 
будівництва туалетів та придбання шкільного автобусу. 

ВИСТУПИЛА:  

          Староста Білокриницького старостинського округу Городоцької селищної 
територіальної громади, Флейшер Тамара Михайлівна, з проханням включити 

до порядку денного сесії питання, щодо якого до неї звернулися мешканці смт 

Біла Криниця, а самем “Про надання повноважень старості та покладання 
обов’язків із вчинення нотаріальних дій на старосту Білокриницького 
старостинського округу” надавши проект відповідного рішення. 

Заслухавши інформацію, затвердження порядку денного з доповненнями  
винесено на голосування в слудуючій редакції: 

1. Про затвердження звіту про виконання Бюджету Городоцької селищної 

ради за 2021 року. 
2. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Городоцької 

селищної ради VIII скликання. 



3. Про затвердження структури, штатної чисельності та штатного розпису 

апарату селищної ради. 
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Городоцької амбулаторії первинної 

медико-санітарної допомоги» 
5. Про затвердження штатних розписів закладів культури Городоцької 

селищної ради на 2022 рік. 

6. Про затвердження штатних розписів закладів загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти Городоцької селищної ради на 2022 рік. 
7. Про затвердження плану роботи селищної ради на   

2022 рік. 

8. Про затвердження Програми відшкодування за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян, які проживають  на території Городоцької 
селищної територіальної громади,  на приміських маршрутах загального 

користування на 2022-2025 роки. 

9. Про затвердження Положення про облікову політику та організацію 
бухгалтерського обліку фінансового відділу Городоцької селищної ради та 

Положення про облікову політику Городоцької селищної ради на 2022 рік. 

10. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд в смт. Біла Криниця гр. Хабарову 

Андрію Валентиновичу. 

11. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд в смт. Біла Криниця гр. Вань Миколі 

Івановичу. 

12. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд в смт. Біла Криниця гр. Омельчуку 

Олександру Миколайовичу. 
13. Про затвердження детального плану території для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд по 

вул. Ломоносова смт. Біла Криниця і надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  
гр. Сичевському Богдану Юрійовичу. 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в  смт Біла Криниця  по  

вул. Ломоносова, гр. Сичевському Богдану Юрійовичу. 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 
обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд в  смт 

Біла Криниця  по вул.Центральна,  гр. Білявському Івану Валентиновичу 

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою земельної 
ділянки гр. Білявському Валентину Геннадійовичу. 

17. Про внесення змін в рішення сесії Городоцької селищної ради № 245 

від 05.08.2021 року в частині уточнення поштової адреси.  

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва і обслуговування  жилого будинку, 



господарських будівель та споруд в  смт Біла Криниця по вул. Центральна 

гр. Гаркавій Юлії Олександрівні. 
19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  жилого будинку, 

господарських будівель та споруд в  смт Біла Криниця по вул. Лісна гр. 
Березному Ігору Володимировичу. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування  жилого будинку, 

господарських будівель та споруд в  смт. Біла Криниця по вул. Центральна 
гр. Сичевському Анатолію Йосиповичу. 

21. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в 
смт.Біла Криниця вул. Центральна, 59в ТОВ “Білоскло”. 

22.   Про внесення змін до бюджету  Городоцької селищної 

територіальної громади на 2022 рік. 
23. Про надання дозволу на виготовлення проектно - кошторисної 

документації проєкту «Будівництво туалетів у двох навчальних корпусах  

з обладнанням інклюзивного простору в Білокриницькій загальноосвітній 

школі І-ІІІ ст. Житомирського району Житомирської області»      
24. Про виділення коштів на фінансування проектно - кошторисної 

документації «Будівництво туалетів у двох навчальних корпусах  з 

обладнанням інклюзивного простору в Білокриницькій загальноосвітній 
школі І-ІІІ ст. Житомирського району Житомирської області» 

25. Про виділення коштів на спів фінансування  Будівництво туалетів у 

двох навчальних корпусах  з обладнанням інклюзивного простору в 

Білокриницькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Житомирського району 
Житомирської області 

26. Про виділення коштів на співфінансування придбання шкільного 

автобусу за програмою “Шкільний автобус” для закладів освіти 
Городоцької селищної територіальної громади Житомирського району 

Житомирської області. 

27. Про надання повноважень  старості та покладання обов’язків із 

вчинення нотаріальних дій на старосту Білокриницького старостинського 
округу. 

28. Різне 

 
              ЗА-20     Проти -0    Утрималось – 0 
ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити порядок денний 14 сесії VIII скликання Городоцької селищної 
ради з доповненнями. 

І. СЛУХАЛИ: 

Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

затвердження звіту про виконання Бюджету Городоцької селищної ради за 2021 

року. 

Заслухавши інформацію, 
 

ВИРІШИЛИ:  



1. Затвердити звіт про виконання бюджету Городоцької селищної ради за  2021 

року (додається) по доходах у сумі 31434389,28, по видатках у сумі 28006085,52 
гривень і по фінансуванню у сумі 28577,00 гривень, у тому числі: 

 

          по загальному фонду бюджету: 
 

- доходи  у  сумі   31036692,54 гривень; 

- видатки у сумі     24599489,35 гривень; 

- фінансування у сумі    -3468736,00 гривень ; 
 

           по спеціальному фонду бюджету: 

 

- доходи  у сумі 371646,25 гривень; 
- видатки у сумі 3299186,17 гривень; 

- фінансування у 3497313,00 гривень ; 

  
2. Доручити  секретарю Городоцької селищної ради Суходольській Анні 

Іванівні забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті 

Городоцької селищної ради. 

 
3. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

ЗА -          20 

    ПРОТИ -  0 
    Утрималось – 0 

Рішення прийнято 
ІІ. СЛУХАЛИ: 

Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності внесення змін до 

складу виконавчого комітету Городоцької селищної ради VIII скликання. 
Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету 

Городоцької селищної ради восьмого скликання, а саме включити : 
1.1. СТОРОЖУК Наталію Євгеніївну – начальника відділу надання соціальних 

послуг до складу виконавчого комітету Городоцької селищної ради за посадою.  

2. Визначити кількісний склад виконавчого комітету – 14 осіб. 
3. Затвердити персональний склад виконавчого комітету згідно з додатком 1 до 

цього рішення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань прав людини, правопорядку, законності, депутатської діяльності, 
етики та регламенту (голова комісії - Станіслав РУДКІВСЬКИЙ). 

5. Секретарю селищної ради Суходольській А.І. оприлюднити дане 

рішення. 
6. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

ЗА -          20 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 
Рішення прийнято 
 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 



Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

структури, штатної чисельності та штатного розпису апарату селищної ради. 
Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити структуру та штатну чисельність апарату  селищної ради (додаток 
1). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення тридцятої сесії селищної ради 

VІІІ скликання від 24.11.2020 № 8 «Про утворення та затвердження структури 

Городоцької селищної ради та її виконавчих органів, структури апарату 
виконавчого комітету». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

селищної ради з питань  фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, будівництва, інвестицій та міжнародного 
співробітництва. 

4.Секретарю селищної ради Суходольській А.І. оприлюднити дане рішення. 

5.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
    ЗА -          19 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 1 

Рішення прийнято 

ІV. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності внесення змін до 

структури та штатного розпису комунального некомерційного підприємства 
«Городоцької амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги». 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Внести зміни до структури та штатного розпису комунального 

некомерційного підприємства «Городоцької амбулаторії первинної медико-
санітарної допомоги»  та ввести їх в дію з 01.01.2022 року. Викласти структуру 

та штатний розпис в новій редакції (Додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення восьмої сесії селищної ради 

VІІІ скликання від 05.08.2021 № 231 «Про затвердження штатного розпису 
комунального некомерційного підприємства «Городоцької амбулаторії 

первинної медико-санітарної допомоги». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

будівництва, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

4. Секретарю селищної ради Суходольській А. забезпечити оприлюднення 

даного рішення на офіційному сайті Городоцької селищної ради. 
5. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

    ЗА -          20 

    ПРОТИ -  0 
    Утрималось – 0 

Рішення прийнято 

V. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
штатних розписів закладів культури Городоцької селищної ради на 2022 рік. 

https://chervonenska-gromada.gov.ua/docs/401320/


Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити штатні розписи закладів культури  Городоцької селищної ради на 
2022 рік, згідно додатків, а саме: 

1.1 Штатний розпис працівників Білокриницького Будинку культури 

Городоцької селищної  ради загальною чисельністю 2,25  штатних одиниць, 

додаток 1. 
1.2 Штатний розпис працівників Білокриницької бібліотеки Городоцької 

селищної  ради загальною чисельністю 0,75 штатних одиниць,  додаток 2. 

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань. 

3. Доручити секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення. 

4. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

ЗА -          20 
    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення прийнято 

VІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

штатних розписів закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти Городоцької селищної ради на 2022 рік. 
Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити штатні розписи закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти  Городоцької селищної ради на 2022 рік, згідно додатків, а 

саме: 
2.Штатний розпис працівників Городоцького ліцею Городоцької селищної  

ради загальною чисельністю 53,64 штатних одиниць, додаток 1-2. 

3.Штатний розпис працівників Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцької 
селищної  ради загальною чисельністю 29,44 штатних одиниць,  додаток 3-4. 

4.Штатний розпис працівників Білокриницького ДНЗ Городоцької селищної  

ради загальною чисельністю 14,275 штатних одиниць,   додаток 5. Штатний 

розпис працівників Центру позашкільної освіти Городоцької селищної  ради 
загальною чисельністю  13,00 штатних одиниць, додаток 6. 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 
6. Доручити секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення. 

7. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

ЗА -          20 

    ПРОТИ -  0 
    Утрималось – 0 

Рішення прийнято 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
плану роботи селищної ради на  2022 рік. 

Заслухавши інформацію, 



ВИРІШИЛИ:  

1.Затвердити план роботи селищної ради 2022 рік (додається). 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на голів постійних комісій 

селищної ради та секретаря селищної ради Анну СУХОДОЛЬСЬКУ. 
3.Секретарю селищної ради Суходольській А.І. оприлюднити дане рішення. 

4. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

ЗА -          20 

    ПРОТИ -  0 
    Утрималось – 0 

Рішення прийнято 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
Програми відшкодування за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян, які проживають  на території Городоцької селищної територіальної 

громади,  на приміських маршрутах загального користування на 2022-2025 
роки. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити Програму відшкодування за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян, які проживають на території Городоцької селищної 
територіальної громади, на приміських маршрутах загального користування на 

2022-2025 роки, що додається. 

2. Відділу освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту, туризму, 
економічного та соціального розвитку Городоцької селищної ради забезпечити 

виконання заходів, визначених Програмою відшкодування за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян, які проживають на території 

Городоцької селищної територіальної громади,  на приміських маршрутах 
загального користування на 2022-2025 роки.  

3. Фінансовому відділу Городоцької селищної ради, в межах фінансових 

можливостей, передбачати кошти для фінансування заходів, визначених 

Програмою. 
4. Секретарю селищної ради Суходольській А.І. оприлюднити дане рішення. 

5.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

6.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради 
з гуманітарних питань.    

     ЗА -          16 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 
    Не голосував - 4 

Рішення прийнято 

ІХ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку 

фінансового відділу Городоцької селищної ради. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ: 



1. Затвердити Положення про облікову політику фінансового відділу 

Городоцької селищної ради ради, що додається. 
2.Начальнику фінансового відділу довести до відома працівників відділу і 

зобов’язати неухильно їх дотримуватися. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового 
відділу Городоцької селищної ради І.ІВАНОВУ. 

4.Затвердити Положення про облікову політику Городоцької селищної ради на  

2022 рік. 

5. Начальнику відділу - головному бухгалтеру відділу з бухгалтерського та 
господарського обліку Городоцької селищної ради Паламаренко І.Ф. довести до 

відома всіх працівників бухгалтерської служби. 

6.Секретарю селищної ради Суходольській А.І. оприлюднити дане рішення. 

7.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
    ЗА -          20 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 
Рішення прийнято 

Х. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо надання дозволу на 

виготовлення детального плану території земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в смт. Біла 

Криниця гр. Хабарову Андрію Валентиновичу. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл Хабарову Андрію Валентиновичу на виготовлення детального 

плану території на земельну ділянку орієнтовною площею  

0,1500 га, розташовану в межах населеного пункту смт. Біла Криниця 
Житомирського району Житомирської області, для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд. 

2. Детальний план території розробити у відповідності до положень 

генерального плану смт Біла Криниця. 
3. Укласти багатосторонню угоду (договір) із організацією розробником 

детального плану території та заявником та іншими землевласниками, земельні 

ділянки яких знаходяться на зазначеній території, у відповідності до якої 
Городоцька селищна рада виступає замовником детального плану території, 

вказана організація- виконавцем, а заявник та інші землевласники, будучи 

потенційними забудовниками, надає кошти в якості джерела фінансування для 

виготовлення детального плану території.  
4. Доручити виконавчому комітету селищної ради оприлюднити проект 

детального плану території не пізніше, як у місячний термін з дня його 

надходження до Городоцької селищної ради. 
5. Встановити місячний строк на подання та розгляд пропозицій громадськості, 

що починає свій перебіг з дня оприлюднення проекту детального плану 

території. 

6. Виконавчому комітету проінформувати сесію селищної ради про наслідки 
громадських обговорень. 

7. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 



8. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення на 

офіційному сайті  Городоцької селищної ради. 
9. Спеціалісту Городоцької селищної ради внести зміни в земельно-облікові 

документи  та планово-картографічні матеріали. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну діючу 
комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

                              ЗА -          20 
    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення прийнято 

ХІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо надання дозволу на 

виготовлення детального плану території земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в смт. Біла 
Криниця гр. Вань Миколі Івановичу. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл Вань Миколі Івановичу на виготовлення детального плану 
території на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500га, розташовану в 

межах населеного пункту смт. Біла Криниця Житомирського району 

Житомирської області, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та споруд. 

2. Детальний план території розробити у відповідності до положень 

генерального плану смт Біла Криниця. 

3. Укласти багатосторонню угоду (договір) із організацією розробником 
детального плану території та заявником та іншими землевласниками, земельні 

ділянки яких знаходяться на зазначеній території, у відповідності до якої 

Городоцька селищна рада виступає замовником детального плану території, 

вказана організація- виконавцем, а заявник та інші землевласники, будучи 
потенційними забудовниками, надає кошти в якості джерела фінансування для 

виготовлення детального плану території.  

4. Доручити виконавчому комітету селищної ради оприлюднити проект 
детального плану території не пізніше, як у місячний термін з дня його 

надходження до Городоцької селищної ради. 

5. Встановити місячний строк на подання та розгляд пропозицій громадськості, 

що починає свій перебіг з дня оприлюднення проекту детального плану 
території. 

6. Виконавчому комітету проінформувати сесію селищної ради про наслідки 

громадських обговорень. 
7. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

8. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення на 

офіційному сайті  Городоцької селищної ради. 

9. Спеціалісту Городоцької селищної ради внести зміни в земельно-облікові 
документи  та планово-картографічні матеріали. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну діючу 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 



території, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та 

благоустрою. 
              ЗА -          20 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 
Рішення прийнято 

ХІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо надання дозволу на 

виготовлення детального плану території земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в смт. Біла 

Криниця гр. Омельчуку Олександру Миколайовичу. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл Омельчуку Олександру Миколайовичу на виготовлення 

детального плану території на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500га, 

розташовану в межах населеного пункту смт. Біла Криниця Житомирського 
району Житомирської області, для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд. 

2. Детальний план території розробити у відповідності до положень 

генерального плану смт Біла Криниця. 
3. Укласти багатосторонню угоду (договір) із організацією розробником 

детального плану території та заявником та іншими землевласниками, земельні 

ділянки яких знаходяться на зазначеній території, у відповідності до якої 
Городоцька селищна рада виступає замовником детального плану території, 

вказана організація- виконавцем, а заявник та інші землевласники, будучи 

потенційними забудовниками, надає кошти в якості джерела фінансування для 

виготовлення детального плану території.  
4. Доручити виконавчому комітету селищної ради оприлюднити проект 

детального плану території не пізніше, як у місячний термін з дня його 

надходження до Городоцької селищної ради. 

5. Встановити місячний строк на подання та розгляд пропозицій громадськості, 
що починає свій перебіг з дня оприлюднення проекту детального плану 

території. 

6. Виконавчому комітету проінформувати сесію селищної ради про наслідки 
громадських обговорень. 

7. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

8. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення на 

офіційному сайті  Городоцької селищної ради. 
9. Спеціалісту Городоцької селищної ради внести зміни в земельно-облікові 

документи  та планово-картографічні матеріали. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну діючу 
комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

             ЗА -          20 
    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення прийнято                


