
 
ГОРОДОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

РАДОМИШЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ 

№ 4 

Четверта сесія    ІI скликання  

30 березня 2021 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 чергової 4-ї сесії 

селищної ради  VIIІ скликання  оголошую відкритим.  

Пропонується для розгляду  наступний 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Городоцької 

селищної ради на 2021-2022 роки. 

2. Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Городоцької територіальної громади на 2021-2025 роки. 
3. Про звітування керівників закладів освіти, закріплення за закладами ЗЗСО, 

ЗДО Городоцької селищної ради територій обслуговування на 2021-2022 роки 

та забезпечення територіальної доступності здобуття повної загальної середньої 
освіти найближчих населених пунктів. 

4. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в смт Біла Криниця вул. Лісна гр. Кузнецову Олександру Петровичу. 
5. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в с.Осів вул. Центральна гр. Музольфу Вадиму Борисовичу. 
6. Про надання дозволу на 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.Ломоносова, гр. Духнівському Р.В. 
7. Про надання дозволу на 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. Кельману С.В. 

8. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у комунальну власність 1,5 Га. 



9. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 
відведення земельної ділянки у комунальну власність 2,75 Га. 

10.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки у комунальну власність 2,00 Га. 

11. Про затвердження Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених 
осіб з тимчасово окупованих територій, районів проведення  ООС на територію 

Городоцької селищної територіальної громади. 

12. Про затвердження Програми запобігання і протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі в Городоцькій територіальній громаді 
на 2021-2025 роки. 

13.Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 
Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  

вул. Центральна. 

14. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 
Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  

вул. Гагаріна. 

15. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 
відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 

Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  

вул. Дачна. 

16. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 
відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 

Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  

вул. Ковпака. 
17. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 

Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  

вул. Лісна. 
18. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 

Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  
вул. Ломоносова. 

19. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 

Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  
вул. Молодіжна. 

20. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 

Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  
вул. Набережна. 

21. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 
Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  

вул. Пушкіна. 



22. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 
відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 

Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  

вул. Стадіонна. 

23. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою, щодо 
відведення земельної ділянки Городоцькій селищній раді на території 

Білокриницького старостинського округу у комунальну власність  

вул. Зелена. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення 
земельної ділянки у власність для особистого селянського господарствав смт 

Біла Криниця по вул. Центральна, Рудківському Станіславу Анатолійовичу.  

25. Про надання дозволу на розробку технічної документаціїіз землеустрою, 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ТОВ 

“БІЛСКЛО”. 

26. Про надання дозволу на розробку технічної документаціїіз землеустрою, 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд організацій та підприємств ТОВ “БІЛСКЛО”. 
27. Про затвердження технічної документації з землеустрою, щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд та передачу у власність земельної ділянки смт Біла Криниця вул. 
Гагаріна, 8 Лісун Валентині Леонідівні. 

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки у власність для особистого селянського господарства в смт 
Біла Криниця гр. Куцьку Сергію Миколайовичу. 

29. Про відмову Білявському Валентину Геннадійовичу в клопотанні про 

надання дозволу на виготовлення детального плану територій. 

30. Про присвоєння назви вулиці на території Городоцької селищної ради. 
31. Про встановлення надбавки до посадового окладу за розроблення проектів 

нормативно-правових актів. 

32. Про надання одноразової грошової допомоги на лікування мешканцям смт 
Городок. 

33.  Про надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій. 

34. Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Городоцької селищної територіальної громади, нерухомого військового майна,  
що не використовуються для потреб МОУ. 

35. Про надання дозволу на розробку технічної документації із  землеустрою 

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

місцевості)  
для будівництва  та обслуговування житлового будинку тагосподарських 

будівель та споруд Багінському Андрію Володимировичу, Багінській Павліні 

Іванівні. 
36. Про затвердження звіту про виконання бюджету Білокриницької селищної 

ради за 2020 рік. 

37. Про затвердження звіту про виконання бюджету Городоцької селищної ради 



за 2020 рік. 
38. Про внесення змін до бюджету Городоцької селищної територіальної 

громади на 2021 рік.  

39. Про виготовлення детального плану територій земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в смт Біла Криниця Івановій Ірині Анатоліївні.  

40. Про відмову Мариношенко А.В. в клопотанні про надання дозволу на 

виготовлення детального плану територій. 

41. Про закріплення території обслуговування за ЗОШ та ДНЗ. 
42. Про надання дозволу на розробку технічної документації із  землеустрою 

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

місцевості)  ПП «ЕНЕРГО ІНВЕСТ». 
43. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки під 

спортивний та дитячий ігровий майданчик в смт. Біла Криниця вул. Центральна 

(біля адмінприміщення УКРПОЧТИ). 

44. Про звернення депутатів Городоцької селищної ради до Міністра оборони 
України, голів Житомирської районної та обласної державних адміністрацій, 

щодо критичного стану надання медичних послуг в громаді в умовах 

карантину. 
45. Різне 

І. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Городоцької селищної ради на 
2021-2022 роки. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити  програму оздоровлення та відпочинку дітей Городоцької 

селищної ради  на 2021-2022 роки  (Додаток 1). 

2. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на відділ 

надання соціальних послуг.  
3. Відділу фінансів  забезпечувати фінансування заходів Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей Городоцької  селищної ради  на 2021-

2022 роки,  в межах наявних фінансових ресурсів бюджету. 
4. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення на 

офіційному сайті  Городоцької селищної ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію з гуманітарних питань, службу в справах дітей та відділ освіти, 
культури, охорони здоров’я, молоді, спорту, туризму, економічного та 

соціального розвитку Городоцької селищної ради. 

     За   17 

Проти  0 
Утримались  0 

(Рішення додається). 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Городоцької територіальної громади на 2021-2025 роки. 



Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Городоцької територіальної громади на 2021-2025 роки (додаток 1). 

2. Затвердити склад Координаційної ради з питань національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Городоцької територіальної громади на 2021-2025 

роки (додаток 2); 

3. Затвердити напрями діяльності та заходи Програми національно- 

патріотичного виховання дітей та молоді Городоцької територіальної громади 
на 2021-2025 роки (додаток 3). 

4. Відділу фінансів  забезпечувати фінансування заходів Програми  

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Городоцької 
територіальної громади на 2021-2025 роки,  в межах наявних фінансових 

ресурсів бюджету. 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію з гуманітарних питань та відділ освіти, культури, охорони здоров’я, 
молоді, спорту, туризму, економічного та соціального розвитку Городоцької 

селищної ради. 

 6. Секретарю селищної ради Суходольській А.І. оприлюднити дане рішення. 
 7. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

      За   17 

Проти  0 

Утримались  0 
(Рішення додається). 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності звітування 
керівників закладів освіти, закріплення за закладами ЗЗСО, ЗДО Городоцької 

селищної ради територій обслуговування на 2021-2022 роки та забезпечення 

територіальної доступності здобуття повної загальної середньої освіти 

найближчих населених пунктів. 
Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити Положення про порядок звітування керівників закладів 
дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної  освіти про свою діяльність 

перед педагогічним колективом, громадськістю та органами місцевого 

самоврядування (додаток). 

2. Керівникам закладів  дошкільної, загальноосвітньої та позашкільної  освіти: 
2.1. Здійснити звітування з питань статутної діяльності за рік перед  

педагогічними колективами, громадськістю та органами місцевого 

самоврядування. 

2.2.  Оприлюднювати  у розділі «Прозорість та відкритість» на веб-сайті  
закладу освіти  річний звіт про діяльність закладу освіти відповідно до ст.30 

Закону України «Про освіту». 

Червень 
 

2.3. Представити на загальних зборах  перспективні плани розвитку  

закладів освіти Городоцької селищної ради. 



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

4. Доручити секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення. 

5. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

     За   17 
Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

ІV. 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 вул. 
Лісна гр. Кузнецову Олександру Петровичу. Дембіцька Наталія Олександрівна 

повідомила, що не буде приймати участь у голосуванні через конфлікт 

інтересів. 

 Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл Кузнецову Олександру Петровичу на виготовлення детального 

плану території на земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500га, 
розташовану в межах населеного пункту смт. Біла Криниця вул. Лісна 

Радомишльського 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. Доручити виконавчому комітету селищної ради оприлюднити прийняте 

рішення щодо розроблення на місцевому рівні детального плану. 
4. 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.  
5. Доручити виконавчому комітету селищної ради оприлюднити проект 

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

надходження до Городоцької селищної ради. 

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

території. 

7. Виконавчому комітету проінформувати сесію селищної ради про наслідки 

громадських обговорень. 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

земельних відносин, природокористування, планування території, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 
     За   16 

Проти  0 

Утримались  0 



Не голосували  1 
(Рішення додається). 

V. 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 вул. 

Лісна гр. Музольфу Вадиму Борисовичу. 

 Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл Музольфу Вадиму Борисовичу, на виготовлення детального 

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

розташовану в межах населеного пункту с.Осів Радомишльського району 
Житомирської області по вул.Центральна, для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд. 

2. Детальний план території розробити у відповідності до положень 

генерального плану с.Осів. 
3. Доручити виконавчому комітету селищної ради оприлюднити прийняте 

рішення щодо розроблення на місцевому рівні детального плану. 

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

ділянки які  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.  

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

надходження до Городоцької селищної ради. 

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

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

7. Виконавчому комітету проінформувати сесію селищної ради про наслідки 

громадських обговорень. 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу 

комісіюземельних відносин, природокористування, планування території, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

     За   17 
Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

VІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо надання дозволу на 

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.Ломоносова, гр. Духнівському 

Р.В. Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  



1. Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у 
власність (кадастровий номер 1825055300:02:002:0101), цільове призначення: 

02.01  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд  із земель житлової та громадської забудови в смт Біла 

Криниця  Радомишльського району Житомирської області по вул.Ломоносова  
гр. Духнівському Руслану Валерійовичу.                                 

2. Передати гр. Духнівському Руслану Валерійовичу ( ідентифікаційний номер 

3414915857) безкоштовно у приватну власність земельну ділянку площею 

0,1500га (кадастровий номер 1825055300:02:002:0101) 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. Ломоносова, із земель житлової та 
громадської забудови. 

3. Гр. Духнівському Руслану Валерійовичу надати документи державному 

реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на земельну 

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

5. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення на 

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

документи  та планово-картографічні матеріали. 

7. 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   17 

Проти  0 
Утримались  0 

(Рішення додається). 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо надання дозволу на 
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. Кельману С.В. 
 Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у 

власність (кадастровий номер 1825055300:02:002:0102), цільове призначення: 
02.01  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд  із земель житлової та громадської забудови в смт Біла 

Криниця  Радомишльського району Житомирської області по вул.Лісна  гр. 

Кельману Сергію Віленовичу.  
2. Передати гр. Кельману Сергію Віленовичу (ідентифікаційний номер 

2443609894) безкоштовно у приватну власність земельну ділянку площею 

0,1500га (кадастровий номер 1825055300:02:002:0102) 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. Лісна, із земель житлової та громадської 



забудови. 
3. Гр. Кельману Сергію Віленовичу надати документи державному реєстратору 

для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку.  

4. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

5. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення на 
офіційному сайті  Городоцької селищної ради. 

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

документи  та планово-картографічні матеріали. 

7. 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   17 
Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у комунальну 

власність 1,5 Га. 
 Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання правовстановлюючих документів на право 
комунальної власності на землю: 

           - Городоцькій селищній раді, код ЄДРПОУ 38455781, юридична адреса: 

Поштова, 23, смт.Городок на земельну ділянку орієнтовною площею 1,5 га, 
цільове призначення: Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам 16.00   за 

адресою: смт. Городок поблизу кадастрового номера 1825084900:03:000:0066.  

2. Визначити замовником проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, вказаного в п.1 даного виконавчий комітет Городоцької селищної 

ради. 

3. Виконкому Городоцької селищної ради замовити виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в комунальну власність.  

4.  Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

5. Доручити секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на сайті Городоцької селищної ради. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну діючу 

комісіїю з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

благоустрою. 
     За   17 

Проти  0 

Утримались  0 
(Рішення додається). 

ІХ. СЛУХАЛИ: 



 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у комунальну 

власність 2,75 Га. 

 Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для отримання правовстановлюючих документів на право 

комунальної власності на землю: 

           - Городоцькій селищній раді, код ЄДРПОУ 38455781, юридична адреса: 
Поштова, 23, смт.Городок на земельну ділянку орієнтовною площею 2.75 га, 

цільове призначення: Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам 
16.00  за адресою: смт. Городок поблизу кадастрового номера 

1825084900:03:000:0003 

2. Визначити замовником проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, вказаного в п.1 даного рішення «виконавчий комітет Городоцької 
селищної ради». 

 3. Виконкому Городоцької селищної ради замовити виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в комунальну власність.  
4.  Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

5.  Доручити секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на сайті Городоцької селищної ради. 

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

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

благоустрою    
     За   17 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 
Х. СЛУХАЛИ: 

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

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у комунальну 
власність 2,00 Га. 

 Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для отримання правовстановлюючих документів на право 

комунальної власності на землю: 

- Городоцькій селищній раді, код ЄДРПОУ 38455781, юридична адреса: 

Поштова, 23, смт.Городок на земельну ділянку орієнтовною площею 2.00 га, 
цільове призначення: Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам 

16.00  за адресою: смт. Городок поблизу кадастрового номера 
1825084900:03:000:0121.  


