
 

ГОРОДОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РАДОМИШЛЬСЬКОГОРАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ 

№ 2 

Друга сесія    VІІI скликання 

15  грудня 2020 року 

Присутніх на сесії 16 депутатів 

(список додається) 

Голова сесії –  селищний голова Дембіцька Наталія Олександрівна 

Секретар сесії – секретар ради Суходольська Анна Іванівна 

На сесії присутні  16 депутатів  селищної ради. Згідно  статті  46 Закону 

України „ Про місцеве самоврядування в Україні”  засідання ІІ сесії селищної 

ради  VІIІ скликання  оголошую відкритим.  

Пропонується для розгляду  наступний 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади об’єктів права. 

2. Про початок реорганізації Білокриницької селищної ради шляхом 

приєднання до Городоцької селищної ради та утворення комісії з 

реорганізації. 

3. Про прийняття у комунальну власність Городоцької селищної ради з 

державної власності земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. 

4. Про створення комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико–санітарної допомоги Городоцької селищної 

територіальної громади». 

5. Про зміну назви та затвердження Статуту Городоцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Городоцької селищної ради Радомишльського району 

Житомирської області у новій редакції  

6. Про затвердження детального плану території забудовника гр. 

Духнівського Руслана Валерійовича. 

7. 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.Ломоносова,  гр.Духнівському Руслану Валерійовичу. 

8. 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.Лісна,  гр.Кельману Сергію Віленовичу. 

9. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с.Осів  по вул.Зелена, 9, 

гр.Світельському Олександру Миколайовичу гр. Світельській Рузалії 

Михайлівні. 

10. Про надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування  жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) в  смт Біла Криниця  по вул.Центральна, гр. 

Гальченку Сергію Вікторовичу. 

11. Про надання грошової допомоги мешканцям. 

12. Про внесення змін до бюджету Білокриницької  селищної ради на 

2020 рік. 

13.  Про зміну назви та затвердження Статуту Білокриницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Городоцької селищної 

Радомишльського району ради у новій редакції 

14. Різне 

 

І. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності прийняття до 

комунальної власності територіальної громади об’єктів права. 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1. Безоплатно прийняти до комунальної власності Городоцької територіальної 

громади в особі Городоцької селищної ради об’єктів права  (перелік об’єктів 

додається, додаток 1). 

2. Створити комісію з питань приймання-передачі об’єктів у складі: 

- Дембіцька Наталія Олександрівна - голова комісії,  селищний голова; 

Члени комісії: 

- Суходольська Анна Іванівна.– секретар селищної ради; 

- Поліщук Оксана Володимирівна – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Городоцької селищної ради; 

-  Флейшер Тамара Михайлівна- староста смт Біла Криниця, Городоцької 

селищної ради; 

- Чернишевич Валентина Петрівна, т.в.о. головного бухгалтера Городоцької 

селищної ради 

- Захаренкова Наталія Анатоліївна  – головий бухгалтер Білокриницької 

селищної ради, Городоцької селищної ради; 

- Гальона Світлана Василівна – депутат Городоцької селищної ради 

3. Керівникам  установ, закладів, організацій включити до складу комісії своїх 

представників.  

4. Керівникам установ, закладів, організацій, які передаються безоплатно у 



власність Городоцької селищної ради до 30 грудня 2020 року здати акти 

приймання-передачі голові комісії (акт приймання-передачі додається, додаток  

5. Керівникам, установ, закладів, організацій, які передаються безоплатно у 

власність селищної ради, надати документи в органи з питань державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, для державної реєстрації змін, які містяться в єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на голів постійних комісій 

селищної ради  питань з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, будівництва, інвестицій та міжнародного 

співробітництва, з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту та з гуманітарних питань . 

За   17 

  Проти  0 

  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності реорганізації 

Білокриницької селищної ради шляхом приєднання до Городоцької селищної 

ради та утворення комісії з реорганізації. 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1. Почати процедуру реорганізації  Білокриницької селищної ради (ЄДРПОУ 

04343694), місцезнаходження вул. Центральна, 63, смт Біла Криниця, 

Радомишльського району, Житомирської області, шляхом приєднання до 

Городоцької селищної ради (ЄДРПОУ 38455781), місцезнаходження: вул. 

Поштова, 23, смт. Городок, Радомишльського району Житомирської області. 

2. Городоцьк селищна рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Білокриницької селищної ради. 

3. Утворити комісію з реорганізації Білокриницької селищної ради: 

1)  Голова комісії: Дембіцька Наталія Олександрівна (ІПН  2897905324)  дата 

народження 05.05.1979  –  селищний голова; 

2) Заступник голови комісії: Суходольська Анна Іванівна  (ІПН  3030216647)  

дата народження 18.12.1982 –  секретар селищної ради.      

3) Член комісії: Флейшер Тамара Михайлівна (ІПН 2589117828) дата 

народження 20.11.1970 - староста смт Біла Криниця, Городоцької селищної 

ради; 

4) Член комісії: Чернишевич Валентина Петрівна (ІПН 3432212785) дата 

народження 20.12.1993- т.в.о. головного бухгалтера Городоцької селищної 

ради 

5) Член комісії: Захаренкова Наталія Анатоліївна (ІПН 2806503349) дата 

народження 02.11.1976 – головий бухгалтер Білокриницької селищної ради; 

6) Член комісії: Нищик Вікторія Сергіївна (ІПН 3049519809) дата народження 

29.06.1983  – діловод Городоцької селищної ради. 



4. Голові комісії або уповноваженій особі протягом трьох  діб з дня прийняття 

та набрання чинності цього рішення звернутись до державного реєстратора для 

реєстрації в єдиному державному реєстрі початку реорганізації шляхом 

приєднання Білокриницької селищної ради до Городоцької селищної ради. 

5. Право першого підпису платіжних, розрахункових,  інших фінансових і 

банківських документів Білокриницької селищної ради надати  Дембіцькій 

Наталії Олександрівні – голові комісії з реорганізації селищної ради, що 

реорганізуються шляхом приєднання до Городоцької селищної  ради. 

6. Право другого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і 

банківських документів територіальних громад, що реорганізуються шляхом 

приєднання до  Городоцької селищної ради надати: 

1)  Члену комісії з реорганізації – Захаренковій Наталії Анатоліївні. 

2)  Члену комісії з реорганізації – Чернишевич Валентині Петрівні 

7. Бухгалтерам відповідних рад підготувати та надати в уставленому порядку 

до органів Державної казначейської служби України картки із зразками 

підписів та інші необхідні документи. 

8.  Покласти на комісію з реорганізації повноваження щодо здійснення повної 

інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових 

коштів та розрахунків Білокриницької селищної ради з перевіркою їх фактичної 

наявності та документального підтвердження станом на  31.12.2020 року.  

9. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб 

Білокриницької селищної ради. 

10. Затвердити  План заходів з реорганізації Білокриницької селищної  ради 

(додаток 1). 

11. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з 

реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

12. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що 

нагромадилися під час діяльності рад, що реорганізуються шляхом приєднання 

до Городоцької селищної ради(додаток 3). Комісії з реорганізації 

використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

13.  Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 

нагромадилися під час діяльності  Білокриницької селищної ради у порядку, 

передбаченому законодавством та передати їх Городоцькій селищній раді. 

14. Визначити відповідальними старосту Білокриницького старостинського  

округу за здачу документів до Городоцької ради, що нагромадилися під час 

діяльності Білокриницької селищної ради станом на 31.12.2020.  

15. Визначити відповідальним за фізичне  прийняття документів, що 

нагромадилися під час діяльності Білокриницької селищної ради станом на 

31.12.2020 -  селищного голову – Дембіцьку Наталію Олександрівну. 

16. Уповноважити селищного голову Дембіцьку Н.О. затвердити від імені 

Городоцької селищної ради акти приймання-передачі документів, що 

нагромадилися під час діяльності Білокриницької селищної ради. 

17. Голові комісії з реорганізації Дембіцькій Н.О. забезпечити своєчасне 

здійснення заходів, передбачених Планом з реорганізації  Білокриницької 

селищної ради (ЄДРПОУ 04343694). 

18. Городоцькому селищному голові Дембіцькій Н.О. забезпечити у 

встановленому законом  порядку закриття рахунків Білокриницької селищної 



ради у органах державного казначейства та банках, а також державну 

реєстрацію припинення Білокриницької селищної ради. 

19.  Голові комісії з реорганізації  Дембіцькій Н.О. забезпечити у встановленому 

законом порядку знищення печаток та штампів Білокриницької селищної ради 

протягом 10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації. 

20. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.     

21.  Секретарю селищної ради Суходольській А.І. забезпечити оприлюднення  в 

день прийняття сесією селищної ради цього рішення на дошках оголошень 

селищ Городок та Біла Криниця 

22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, комунальної власності та транспорту . 

За   17 

  Проти  0 

  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності прийняття у 

комунальну власність Городоцької селищної ради з державної власності 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти земельні ділянки у сільськогосподарського призначення державної 

власності у розмірі 12,5140 Га у комунальну власність селищної ради в межах 

території Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської 

області згідно додатку.  

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

3. Секретарю селищної ради Суходольській А.І забезпечити оприлюднення 

даного рішення згідно законодавства. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Городоцької 

селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

благоустрою. 

За   17 

  Проти  0 

  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

ІV. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності створення 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико–

санітарної допомоги Городоцької селищної територіальної громади». 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1. Створити комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико–

санітарної допомоги Городоцької селищної територіальної громади». 



2. Визначити, що комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико–санітарної допомоги» Городоцької селищної ради є комунальним 

унітарним  неприбутковим підприємством, яке з моменту його реєстрації 

набуває статусу юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в органах 

Казначейства, печатку, власні бланки. 

3. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико–санітарної допомоги Городоцької селищної територіальної 

громади» (додається). 

4. Доручити начальнику  відділу освіти, культури, молоді, спорту, туризму та 

охорони здоров’я  Городоцької селищної ради, після його призначення на 

посаду, вжити необхідних заходів для проведення державної реєстрації 

новоствореної юридичної особи - комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико–санітарної допомоги» Городоцької селищної ради в 

установленому порядку. 

5. Здійснити державну реєстрацію комунального некомерційного підприємства 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 

питань з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, будівництва, інвестицій та міжнародного співробітництва та з 

гуманітарних питань. 

За   17 

  Проти  0 

  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

V. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності зміни назви 

та затвердження Статуту Городоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області у 

новій редакції  

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до рішення Городоцької селищної ради від 15.12.2020  № 20 «Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади об’єктів права», змінити засновника «Радомишльська 

районна рада» на «Городоцька селищна рада». 

2. Змінити назву закладу Городоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Радомишльського району Житомирської області на Городоцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Городоцької селищної ради Радомишльського району 

Житомирської області та додати  скорочену назву Городоцька ЗОШ І-ІІІ ст. 

3. Затвердити Статут Городоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області в 

новій редакції (додається). 

4. Уповноважити  Городоцького селищного голову Дембіцьку Наталію 

Олександрівну на підписання Статуту Городоцької загальноосвітньої школи І-



ІІІ ступенів Городоцької селищної ради Радомишльського району 

Житомирської області в новій редакції. 

5. Доручити керівнику закладу Городоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської області, 

надати документи в органи з питань державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, для державної 

реєстрації змін, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

6.  Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.     

7. Доручити секретарю селищної ради Суходольській Анні Іванівні забезпечити 

оприлюднення даного рішення. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань прав людини, правопорядку, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту. 

За   17 

  Проти  0 

  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

VІ. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності затвердження 

детального плану території забудовника гр. Духнівського Руслана 

Валерійовича. 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити детальний план території “Детальний план території земельної 

ділянки  площею 0.1500га  для садибної житлової забудови за адресою: вул. 

Ломоносова смт Біла Криниця, Радомишльський район, Житомирська область”, 

забудовник Духнівський Руслан Валерійович.   

2. Затверджений детальний план територій зберігати у відділі містобудування, 

архітектури, житлово – комунального господарства і будівництва та цивільного 

захисту населення Радомишльської РДА, як невід’ємну частину генеральних 

планів населених пунктів. 

3. Рекомендувати відділу містобудування, архітектури, житлово – 

комунального господарства і будівництва та цивільного захисту населення 

Радомишльської РДА керуватись детальними планами територій при 

розробленні будівельних паспортів забудови земельної ділянки та видачі 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. 

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

5. Доручити секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на стенді  Білокриницької селищної ради. 

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійно діючу комісію з 

питань соціальної політики, земельних відносин, охорони здоров'я, освіти, 

культури, законності та правопорядку. 

За   17 

  Проти  0 



  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності 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.Ломоносова,  гр.Духнівському 

Руслану Валерійовичу. 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл гр. Духнівському Руслану Валерійовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд 

орієнтовною площею 0,15га в смт.Біла Криниця по вул.Ломоносова, 

Житомирського району Житомирської області із земель житлової  та 

громадської забудови, згідно ДПТ. 

2. Заявнику звернутися до ліцензійної землевпорядної організації для розробки 

проекту землеустрою  на земельну ділянку, погодити відповідно до вимог 

Земельного кодексу України та чинного законодавства України і подати до сесії 

селищної ради на затвердження та прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням покласти на постійно діючу комісію з питань 

соціальної політики, земельних відносин, охорони здоров'я, освіти, культури, 

законності та правопорядку. 

За   17 

  Проти  0 

  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності 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. Лісна,  гр. Кельману Сергію 

Віленовичу. 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати дозвіл гр. Кельману Сергію Віленовичу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд 

орієнтовною площею 0,15га в смт Біла Криниця по вул.Лісна, Радомишльського 

району Житомирської області із земель житлової  та громадської забудови, 

згідно ДПТ. 

2. Заявнику звернутися до ліцензійної землевпорядної організації для розробки 

проекту землеустрою  на земельну ділянку, погодити відповідно до вимог 

Земельного кодексу України та чинного законодавства України і подати до сесії 



селищної ради на затвердження та прийняття відповідного рішення. 

 3. Контроль за виконанням покласти на постійно діючу комісію з питань 

соціальної політики, земельних відносин, охорони здоров'я, освіти, культури, 

законності та правопорядку. 

За   17 

  Проти  0 

  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

ІХ. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності 

затвердження технічної документації із  землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель та споруд  в 

с.Осів  по вул.Зелена, 9, гр.Світельському Олександру Миколайовичу,  

гр. Світельській Рузалії Михайлівні. 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

номер 1825055301:03:001:0122)  , цільове призначення: 02.01 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови в с. Осів, 

Радомишльського району Житомирської області по вул.Зелена,9.   

2. Передати гр. Світельському Олександру Миколайовичу,( ідентифікаційний 

номер 2822913577  гр.Світельській Рузаліїї Михайлівни (ідентифікаційний 

номер 1422322861)  безкоштовно у спільну сумісну приватну власність 

земельну ділянку площею 0,2500га (кадастровий 

номер1825055301:03:001:0122) цільове призначення: 02.01 для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) в с.Осів Радомишльського району Житомирської області 

по вул.Зелена,9,  із земель житлової та громадської забудови. 

3.  гр. Світельському Олександру Миколайовичу гр. Світельській Рузалії 

Михайлівні 

  надати документи державному реєстратору для проведення державної 

реєстрації права власності на земельну ділянку. 

4. Спеціалісту Городоцької селищної ради внести зміни в земельно-облікові 

документи  та планово-картографічні матеріали. 

За   17 

  Проти  0 

  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

Х. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності надання 

дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки у власність для будівництва і обслуговування  жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в  смт Біла Криниця  по  

вул.Центральна, гр. Гальченку Сергію Вікторовичу. 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (кадастровий номер 1825055300:02:003:0193), цільове призначення: 

02.01  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 

забудови в смт Біла Криниця  Радомишльського району Житомирської області 

по вул.Центральна  гр. Гальченко Сергія Вікторовича.                                 

2. Передати гр. Гальченку Сергію Вікторовичу безкоштовно у приватну 

власність земельну ділянку площею 0,1500га (кадастровий номер 

1825055300:02:003:0193) цільове призначення: 02.01 для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) в смт Біла Криниця Радомишльського району Житомирської області по 

вул.Центральна, із земель житлової та громадської забудови. 

3.  гр. Гальченку Сергію Вікторовичу надати документи державному 

реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на земельну 

ділянку. 

4. Спеціалісту Городоцької селищної ради внести зміни в земельно-облікові 

документи  та планово-картографічні матеріали. 

За   17 

  Проти  0 

  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

ХІ. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності надання 

грошової допомоги. 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 

1. Надати грошову допомогу наступним мешканцям смт Городок: 

- Бінюк Ірині Валентинівні на лікування доньки Бінюк Світлани 

Володимирівни – 1000 грн.; 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

За   17 

  Проти  0 

  Утримались  0 

 (Рішення додається). 

ХІІ. СЛУХАЛИ: 

  Селищного голову Дембіцьку Н.О., щодо необхідності внесення 

змін внесення змін до бюджету Білокриницької  селищної ради на 2020 рік 

Заслухавши інформацію 

ВИРІШИЛИ: 


