
 

ГОРОДОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ 

№ 6 

Шоста сесія    ІI скликання  

19 травня 2021 року 

Присутніх на сесії 18 депутатів  

(список додається) 

Голова сесії –  селищний голова Дембіцька Наталія Олександрівна 

Секретар сесії – секретар ради Суходольська Анна Іванівна 

 На сесії присутні 18 депутатів  селищної ради. Згідно  статті  46 Закону 

України „ Про місцеве самоврядування в Україні”  засідання чергової 6-ї сесії 

селищної ради  VIIІ скликання  оголошую відкритим.  

Пропонується для розгляду  наступний 

1.Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у комунальну власність для розташування місця  

знешкодження та утилізації  відходів (під сміттєзвалище). 

2.Про затвердження програми розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення і 

доріг комунальної власності у населених пунктах Городоцької селищної ради 

на 2021 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Про затвердження «Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та 

використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та 

прийняття такого майна у комунальну власність Городоцької територіальної 

громади»  

4.Про створення офіційного сайту Городоцької селищної ради у глобальній 

інформаційній мережі Інтернет та затвердження Положення про нього. 

5. Про затвердження селищної (комплексної) цільової соціальної Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа на 2021-2022 роки 

6. Про затвердження програми заохочення та підтримки здібних, обдарованих і 

талановитих дітей Городоцької, Білокриницької  ЗОШ та позашкільних закладів 

розташованих на території Городоцької селищної територіальної громади 

Радомишльського району Житомирської області на 2021-2025 роки. 

7. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Городоцької ТГ. 



8. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної дошкільної освіти Городоцької ТГ. 

9.Про внесення змін до рішення сесії Городоцької селищної ради від 23.12.2020 

року № 39. 

10. Про надання дозволу виконавчому комітету Городоцької селищної ради на 

розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів смт Біла Криниця,  

с. Осів, смт Городок. 

11. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами 

на території Городоцької  територіальної громади на 2021-2025 роки 

12. Про розгляд проекту Програми  Городоцької селищної ради  «Підтримка 

закладів охорони здоров’я розташованих на території Городоцької селищної 

ради , Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки 

13. 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 та господарських 

будівель та споруд Корчинському М.Л. 

14. Про відмову у наданні дозволу на розроблення детального плану території 

земельної ділянки. 

15. Про  відмову в клопотанні про надання дозволу на виготовлення  

детального плану території. 

16. Про  відмову в клопотанні про надання дозволу на виготовлення детального 

плану території  Крижанівському А.О 

17. Про  відмову в клопотанні про надання дозволу на затвердження проекту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність гр .Штаніну Ігору 

Геннадійовичу. 

18. Про внесення змін у рішення сесії №113 від 30.03.2021р. « Про надання 

дозволу на розробку технічної документації із  землеустрою щодо встановлення 

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

та обслуговування будівель торгівлі ТОВ «Білоскло». 

19. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в смт. Біла Криниця по вул. Лісна. 

20. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в смт. Біла Криниця по вул.Центральна. 

21. Про надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування Свято-

Пантелеймонівській Парафії Овруцько-Коростенської Єпархії УПЦ. 

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для особистого селянського господарства в  смт 

Біла Криниця  по вул.Центральна,  гр.Гаркавій Ю.О. 

23. Про створення консультативної служби для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі  

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для особистого селянського господарства  в  смт 

Біла Криниця  по вул. Центральна ,  Михайленку Віктору Володимировичу 



25. 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.Ковпака,  гр.Сіваченко В.О 

26. 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.Ковпака, гр.СторожукН.Є. 

27. Про передачу в оренду земельної ділянки Рудківському С.А.  

28. 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.Ковпака,  гр.Богинському М.В. 

29. 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.Ковпака,  гр.Зубок Ю.М. 

30. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів для 

пільгового медичного обслуговування окремих категорій громадян та громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

31. Про затвердження положення про відділ надання соціальних послуг 

Городоцької селищної ради. 

32. Про затвердження Положення про утримання та функціонування 

розширеного кладовища для смт. Городок , смт. Б Криниця та с. Осів  в смт. 

Б.Криниця Радомишльського району Житомирської області 

33. Про початок розробки Плану соціально-економічного розвитку Городоцької 

селищної територіальної громади на 2021-2023 

34.Про затвердження положення Про умови та порядок надання платних 

соціальних послуг відділом надання соціальних послуг Городоцької селищної 

ради.   

35. Про внесення змін до селищного бюджету на 2021 рік.    

36. Про затвердждення Програми підтримки МП БІЛКОМ. 

37. Про створення опорного закладу Городоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Житомирського району Житомирської області. 

І. СЛУХАЛИ: 

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

на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність для розташування місця знешкодження та утилізації  

відходів (під сміттєзвалище). 

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 2.0000 га, 

цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови - 03.15) для розташування місця знешкодження та 

утилізації відходів (під сміттєзвалище)  на території Білокриницького 

старостинського округу Городоцької селищної ради: 

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 комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. 
     За   19 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

програми розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення і доріг 

комунальної власності у населених пунктах Городоцької селищної ради на 2021 

рік        

  Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити програму розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення і 

доріг  комунальної власності у населених пунктах Городоцької селищної ради 

на 2021 роки  (далі Програма ) (додаток 1). 

2.  Начальнику фінансового відділу Городоцької  селищної ради (Івановій 

І.А.)передбачити кошти на реалізацію заходів  Програми при  уточненні 

селищного бюджету на 2021 рік та при формуванні місцевого бюджету на 

наступні роки. 

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. 

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

4.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
За   19 

Проти  0 



Утримались  0 

(Рішення додається). 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

«Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного 

майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну 

власність Городоцької територіальної громади» 

  Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1.Затвердити «Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання 

безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого 

майна у комунальну власність Городоцької територіальної громади (додається).  

2.Затвердити склад комісії щодо встановлення факту визнання майна 

безхазяйним або відумерлою спадщиною (додається). 

3.  Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

4. Доручити секретарю селищної ради Суходольській А.І  забезпечити 

оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Городоцької селищної ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, будівництва, інвестицій та міжнародного співробітництва .  
За   19 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

ІV. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності створення 

офіційного сайту Городоцької селищної ради у глобальній інформаційній 

мережі Інтернет та затвердження Положення про нього 

  Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1. Створити офіційний веб-сайт Городоцької селищної ради  в глобальній 

інформаційній мережі Інтернет за адресою: https://gorodotska-gromada.gov.ua . 

2. Затвердити Положення про офіційний сайт Городоцької селищної ради 

(додається). 

3. Відповідальність за забезпечення програмно-технічної підтримки сайту 

залишити за ПП «Метастудія» відповідно до укладеного договору, 

інформаційне забезпечення та супроводження покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету відповідно до функціональних обов'язків, а за якість та 

достовірність інформації сайту покласти на структурні підрозділи виконавчого 

комітету селищної ради, підприємства, установи та організації, що належать до 

комунальної власності громади відповідно до напрямків роботи. 

4. Керівникам управлінь, відділів та служб виконавчого комітету, підприємств, 

установ та організацій, що належать до комунальної власності громади 

забезпечувати своєчасне надання матеріалів для наповнення рубрик офіційного 

сайту відповідно до Положення. 

https://gorodotska-gromada.gov.ua/


5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету Городоцької селищної ради.  

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

7. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

За   19 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

V. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

селищної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа на 2021-2022 роки 

  Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити селищну (комплексну) цільову соціальну Програму 

забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа на 2021 – 2022  (далі Програма). 

2. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з гуманітарних питань. 

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

4. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
За   19 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

VІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

програми заохочення та підтримки здібних, обдарованих і талановитих дітей 

Городоцької, Білокриницької  ЗОШ та позашкільних закладів розташованих на 

території Городоцької селищної територіальної громади Радомишльського 

району Житомирської області на 2021-2025 роки 

  Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити Програму заохочення та підтримки здібних, обдарованих і 

талановитих дітей Городоцької, Білокриницької ЗОШ та  

позашкільних закладів розташованих на території Городоцької селищної ради 

2021-2025 роки: 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

будівництва, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

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

4.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
За   19 

Проти  0 



Утримались  0 

(Рішення додається). 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної 

середньої освіти Городоцької ТГ 

  Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1.Затвердити Положення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Городоцької  територіальної 

громади (додаток 1). 

2.Забезпечити дотримання Положення про конкурс на заміщення вакантної 

посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти Городоцької  

територіальної громади. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ освіти, культури, 

охорони здоров’я, молоді, спорту, туризму, економічного та соціального 

розвитку Городоцької селищної ради та постійну комісію з гуманітарних 

питань. 

4. Доручити секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення. 

5. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
За   19 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу дошкільної 

освіти Городоцької ТГ 

  Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1.Затвердити Положення про порядок проведення конкурсного відбору на 

заміщення вакантної посади керівників комунального закладу дошкільної 

освіти Городоцької  територіальної громади (додаток 1). 

2.Забезпечити дотримання Положення про конкурс на заміщення вакантної 

посади керівників комунального закладу дошкільної освіти Городоцької  

територіальної громади. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ освіти, культури, 

охорони здоров’я, молоді, спорту, туризму, економічного та соціального 

розвитку Городоцької селищної ради та постійну комісію з гуманітарних 

питань. 

4. Доручити секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення. 

5. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
За   19 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 



ІХ. СЛУХАЛИ: 

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

рішення сесії Городоцької селищної ради від 23.12.2020 року № 39.     

           Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1.Внести зміни до рішення другої сесії VІІI скликання  від 23.12.2020 року  

№ 39 «Про створення Служби у справах дітей Городоцької селищної ради», а 

саме: 

1.1 Підпункт 12 пункту 4 Положення про Службу у справах дітей Городоцької 

селищної ради викласти в наступній редакції: 

«контроль та забезпечення своєчасного внесення, поновлення, повноти та 

достовірності інформації, що вноситься до Банку даних про дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, який 

ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (далі - ЄІАС 

«Діти»)». 

1.2 Доповнити пункт 6 Положення про Службу у справах дітей Городоцької 

селищної ради абзацом наступного змісту: 

«здійснювати роботу щодо формування та ведення єдиного електронного банку 

даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, потенційних опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів в ЄІАС «Діти»». 

1.3 Підпункт 3 пункту 9 Положення про Службу у справах дітей Городоцької 

селищної ради викласти в наступній редакції: 

«затверджує в установленому порядку посадові інструкції працівників Служби, 

розподіляє обов’язки між ними». 

1.4. Пункт 12 Положення про Службу у справах дітей Городоцької селищної 

ради викласти в наступній редакції: 

«Служба утримується за рахунок коштів бюджету селищної ради. Ведення 

бухгалтерського обліку, матеріально-технічне забезпечення здійснюється 

централізовано апаратом (відповідними виконавчими органами)  Городоцької 

селищної ради». 

1.5 Визнати таким, що втратив чинність пункт 13 Положення про Службу у 

справах дітей Городоцької селищної ради. 

1.6 В пункті 14 Положення про Службу у справах дітей Городоцької селищної 

ради після слова «має» доповнити словами  « штамп», « і ». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, правопорядку, законності, депутатської діяльності, етики, 

регламенту та цивільного захисту. 

3. Доручити секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення. 

4. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
За   19 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 



Х. СЛУХАЛИ: 

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

виконавчому комітету Городоцької селищної ради на розроблення схеми 

санітарного очищення населених пунктів смт Біла Криниця,  

с. Осів, смт Городок.     

           Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Городоцької селищної ради на розробку 

Схеми санітарного очищення населених пунктів Городоцької селищної ради: 

смт. Біла Криниця, с. Осів, смт Городок, з загальною кількістю населення  950 

мешканців та терміном дії 20 років з визначенням першочергових (5 років) та 

довгострокових заходів. 

2. Відділ землепорядкування, містобудування, архітектури, будівництва,, 

благоустрою території, комунальної власності та екології  Городоцької 

селищної ради подати виконавчому комітету Городоцької селищної ради на 

затвердження технічне завдання на розробку Схеми санітарного очищення 

населених пунктів Городоцької селищної ради: смт. Біла Криниця, с. Осів, смт 

Городок,  з загальною кількістю населення 950 мешканців та терміном дії 20 

років з визначенням першочергових (5 років) та довгострокових заходів. 

3. Визначити виконавчий комітет Городоцької селищної ради Розробником 

Схеми санітарного очищення населених пунктів Городоцької селищної ради. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, архітектури, 

охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. 

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

6. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

За   19 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

ХІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

Програми поводження з твердими побутовими відходами на території 

Городоцької  територіальної громади на 2021-2025 роки .     

           Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1.Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами на 

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

2.Фінансовому відділу виконавчого комітету Городоцької селищної ради 

щорічно при формуванні  бюджету громади  передбачати виділення коштів на 

виконання цієї Програми. 

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

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту (голова комісії – Білявський Д.А.). 

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

5. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 



За   19 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

ХІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності розгляду проекту 

Програми  Городоцької селищної ради  «Підтримка закладів охорони здоров’я 

розташованих на території Городоцької селищної ради , Житомирського району 

Житомирської області на 2021-2025 роки.     

           Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити Програму Городоцької селищної ради  «Підтримка закладів 

охорони здоров’я розташованих на території Городоцької селищної ради  

Житомирського району Житомирської області на 2021-2025 роки. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

будівництва, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

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

4.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
За   19 

Проти  0 

Утримались  0 

(Рішення додається). 

ХІІІ. СЛУХАЛИ: 

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

розробку технічної документації із  землеустрою щодо встановлення 

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

           Заслухавши інформацію,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл Корчинському Михайлу Лівоновичу,  на розробку технічної 

документації  із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва  та обслуговування житлового 

будинку та господарських будівель та споруд, орієнтованою площею 0,15 га в 

смт Біла Криниця по вул. Центральна 156, Радомишльського району 

Житомирської області. 

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   Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

4. Доручити секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на офіційному сайті Городоцької селищної ради. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, архітектури, 

охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. 
За   19 
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