
 

ГОРОДОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ПРОТОКОЛ 

№ 7 

Сьома сесія   VІІI скликання  
22 червня 2021 року 

Присутніх на сесії 17 депутатів  

(список додається) 

Голова сесії –  селищний голова Дембіцька Наталія Олександрівна 

Секретар сесії – секретар ради Суходольська Анна Іванівна 

 На сесії присутні 17 депутатів  селищної ради. Згідно  статті  46 Закону 
України „ Про місцеве самоврядування в Україні”  засідання чергової 7-ї сесії 
селищної ради  VIIІ скликання  оголошую відкритим.  

Пропонується для розгляду  наступний 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження Програми формування податкової культури у  
Городоцькій селищній раді на 2021-2024 роки 

2. Про затвердження Програми підтримки державних установ організацій, 
військових  формувань та інших установ Міністерства оборони України на 2021 
– 2025 роки            
3. Про затвердження Програми спільних дій Радомишльської районної філії 
Житомирського обласного центру зайнятості з Городоцькою селищною радою 
щодо забезпечення профорієнтаційної роботи з молоддю у 2021-2025 роках 

4. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Городоцької селищної ради на 2021-2025 роки 

5. Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, 
родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв 
Небесної Сотні   на 2021 рік 

6. Про затвердження Порядку відшкодування витрат  за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального 
користування  на  приміських маршрутах загального користування 

7. Про затвердження Програми фінансування витрат на надання пільг 
окремим категорія громадян за послуги зв’язку на 2021 – 2025 роки 
Городоцької територіальної громади 

8. Про затвердження селищної Програми соціального захисту інвалідів по 
зору 1-2 групи на 2021-2025 роки 

9. Про затвердження Програми компенсаційних виплат (санаторно – 

курортне лікування) за надані пільги окремим категоріям громадян 



10.  Про затвердження Положення про конкурс на заміщення вакантної 
посади керівника комунального закладу позашкільної освіти. 
11. Про затвердження Програми трансформації мережі закладів загальної 
середньої освіти Городоцької селищної ради. 
12. Про порядок обговорення громадських слухань Городоцької селищної 
територіальної громади. 
13.  Про початок та проведення громадського обговорення про створення 
“Городоцького ліцею із статусом опорного”. 

14.   Про  припинення юридичної особи  комунального підприємства  
МП«Білком»   Городоцької селищної ради  Радомишльського району 
Житомирської області  шляхом ліквідації. 
15.  Про взяття на баланс доріг населеного пункту смт. Городок Городоцької 
селищної ради та розпочати процедуру визнання їх безхазяйними. 
16.  Про розгляд листа Макарівської КЕЧ району 

17.  Про розгляд листа відділення поліції №3 Житомирського районного 
управління поліції ГУНП в Житомирській області  
18. Про розгляд листа ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській 
області. 
19. Про розгляд листа в/ч А2192. 
20.  Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 
Городоцької селищної ради 

21. Про внесення змін до бюджету Городоцької селищної територіальної 
громади на 2021 рік. 
22. Про  відмову у наданні дозволу на   виготовлення детального плану 
території  Луферцовій С.М 

23.  Про  відмову у наданні дозволу  Рословій К.Е. 
24. 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 Крижанівському О.Л. 
25.  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 Макаренко В.М. 
26. 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 та передачу у власність земельної ділянки в смт. Біла Криниця вул. 
Гагаріна 6 Кузьменку С.В 

27. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 
споруд в смт. Біла Криниця по вул.Центральна Рудницькому О.О 

28.  Про затвердження детального плану території забудовника гр. Фунтань 

Валентині Миколаївні. 
29. Про надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистогоселянського господарства в  смт Біла Криниця по 
вул.Центральна, гр. Багінському А.В. 



30. 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.Суходольському В.А. 
31. 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.Білявській Н.Л. 
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в  смт. Біла 
Криниця по вул. Лісна гр. Броновицькій Д.О. 
33.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для укладання договору оренди , цільовим призначенням для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в  смт Біла Криниця  по 
вул.Центральна,  гр.Фунтань Г.М. 
34. 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.Клокун О.М. 
35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва в  с. Осів гр. 
Єгорову Сергію Івановичу. 
36. Про затвердження детального плану території забудовника  гр.Пушко 
О.В. 
37. 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.Гришку С.П. 
38. Про надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у постійне користування Свято-

Пантелеймонівській Парафії Овруцько-Коростенської Єпархії УПЦ . 
39. Про надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистогоселянського 
господарства в с. Осів  по вул.Зелена,  
гр.Пушко О.В. 
40. Терміни оформлення технічної документації. 

І. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
Програми формування податкової культури у  Городоцькій селищній раді на 
2021-2024 роки. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити Програму формування податкової культури у Городоцькій      

територіальній громаді на 2021-2024 роки, що додається. 
2.Головним  розпорядником  коштів  визначити  Городоцьку селищну раду. 
3.Фінансовому відділу Городоцької селищної ради передбачити кошти на 
реалізацію Програми. 
4.Секретарю селищної ради Суходольській А.І. оприлюднити дане рішення. 



5.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

    ЗА -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

ІІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
Програми підтримки державних установ організацій, військових  формувань та 
інших установ Міністерства оборони України на 2021 – 2025 роки            

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити Програму підтримки державних установ організацій, військових  
формувань та інших установ Міністерства оборони України на 2021 – 2025 роки           
(додається). 
2. 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 -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
Програми спільних дій Радомишльської районної філії Житомирського 
обласного центру зайнятості з Городоцькою селищною радою щодо 
забезпечення профорієнтаційної роботи з молоддю у 2021-2025 роках. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити Програму підтримки державних установ організацій, військових  
формувань та інших установ Міністерства оборони України на 2021 – 2025 роки           
(додається). 
2. 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 -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

ІV. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
Програми розвитку фізичної культури і спорту Городоцької селищної ради на 
2021-2025 роки. 

Заслухавши інформацію, 



ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту Городоцької 
селищної ради на 2021-2025 роки (додається). 
2. 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 -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

V. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, 
померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної Сотні   на 
2021 рік. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити Програму соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин 
загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС  та Героїв Небесної 
Сотні   на 2021 рік (додається). 
2. 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 -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

VІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
затвердження Порядку відшкодування витрат  за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на  
приміських маршрутах загального користування. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити : 
1.1 Порядок відшкодування витрат за  надані послуги  по перевезенню 
пільгових категорій громадян  автомобільним транспортом загального 
користування  на  приміських маршрутах Городоцької територіальної громади,  
визначення  коефіцієнта співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та 
пасажирів,  які оплачують проїзд в автомобільному транспорті. 
1.2 Типовий Договір на здійснення компенсаційних виплат перевізнику за 
перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом 
загального користування на приміських маршрутах за рахунок коштів місцевого 
бюджету (далі – Договір), згідно з додатком №2. 



2. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків до  
Городоцької селищної ради покласти на перевізників, з якими укладені 
відповідні договори.  
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 -          17 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 1 

Рішення додається 

VІІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
Програми фінансування витрат на надання пільг окремим категорія громадян за 
послуги зв’язку на 2021 – 2025 роки Городоцької територіальної громади. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1.Затвердити Програму фінансування витрат на надання пільг окремим категорія 
громадян за послуги зв’язку на 2021 – 2025 роки Городоцької територіальної 
громади.  
2.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 -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
селищної Програми соціального захисту інвалідів по зору 1-2 групи на 2021-

2025 роки. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
 

1. Затвердити селищну ПРОГРАМУ соціального захисту інвалідів по зору 1-2 

групи на 2021-2025 роки. (Додається) 
 2. 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 -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 



ІХ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
Програми компенсаційних виплат (санаторно – курортне лікування) за надані 
пільги окремим категоріям громадян  

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1.Затвердити Програму компенсаційних виплат за надані пільги окремим 
категоріям громадян (додається). 
2. 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 -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

Х. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
Положення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника 
комунального закладу позашкільної освіти  

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника 
комунального закладу позашкільної освіти (додається).  

2. Забезпечити дотримання Положення про конкурс на заміщення 
вакантної посади керівників комунального закладу дошкільної освіти 
Городоцької  територіальної громади. 
 3. Контроль за виконанням цього 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. 
 4. Доручити секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення. 
 5. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
    ЗА -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

ХІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 
Програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти 
Городоцької селищної ради. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити Програму трансформації мережі закладів загальної 
середньої освіти Городоцької селищної ради на 2021-2024 роки (далі – 

Програма) (додаток 1). 



2. Затвердити План трансформації мережі закладів загальної середньої 
освіти Городоцької селищної ради на період 2021/2024 р. р. (додаток 2). 

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

забезпечити виконання цього рішення.  
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
гуманітарних питань. 
5. Доручити секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення. 
6. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
    ЗА -          16 

    ПРОТИ -  1 

    Утрималось – 1 

Рішення додається 

ХІІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності порядок 
обговорення громадських слухань Городоцької селищної територіальної 
громади. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1. Затвердити Положення про порядок проведення громадських слухань 
(обговорень) у Городоцькій селищній територіальній громаді (додаток 1). 
2. Контроль за виконанням 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 -          17 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 1 

Рішення додається 

ХІІІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності рочати та провести 
громадське обговорення про створення “Городоцького ліцею із статусом 
опорного”. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1.Розпочати проведення громадського обговорення проєкту рішення 
Городоцької селищної ради «Про створення Городоцького ліцею із статусом 
опорного закладу»   згідно чинного законодавства. 
2. Громадське обговорення провести у формі громадських слухань на території 
смт. Городок відповідно до Положення про порядок проведення  громадських  
слухань (обговорень) у Городоцькій селищній територіальній громаді протягом 
10 днів з дня оприлюднення. 
3. Призначити відповідальним за проведення громадських слухань керуючого 
справами виконавчого комітету Поліщук О.В. 
4. Доручити секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення. 
5. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
    ЗА -          17 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 1 



Рішення додається 

ХІV. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності припинення 
юридичної особи  комунального підприємства  МП«Білком»   Городоцької 
селищної ради  Радомишльського району Житомирської області  шляхом 
ліквідації. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1. Припинити юридичну особу комунального підприємства  МП «Білком»  
Городоцької селищної ради Радомишльського району Житомирської 
області. (код ЕДРПОУ 25309388),  розташовану  за адресою: 12213, 
Житомирська область, Радомишльський район, селище міського типу Біла 
Криниця, вулиця Леніна,(Центральна) будинок 53. 
2. Створити ліквідаційну комісію  та затвердити її склад, згідно додатку 
(додається). 
3. Покласти на комісію з ліквідації комунального підприємства 
повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, 
нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків з 
перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження 
станом на 31.05.2021 року. 
4. Ліквідаційній  комісії вжити всі необхідні організаційно - правові 
заходи, передбачені чинним законодавством, щодо ліквідації 
комунального підприємства МП«Білком», у тому числі: 
 4.1.  Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 
особи в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 4.2.  Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення 
щодо припинення  юридичної особи. 

 

 4.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 
зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 
законодавством України. 

4.4. Повідомити  у встановленому чинним законодавством України 
порядку працівників комунального підприємства  МП«Білком» про 
ліквідацію підприємства. 

4.5. Провести інвентаризацію майна підприємства. 

4.6. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та 
зобов’язаннями комунального підприємства. 

4.7. Подати на затвердження сесії селищної ради  ліквідаційний баланс. 

4.8. Встановити , що строк пред’явлення вимог кредиторами комунального 
підприємства МП«Білком» Городоцької селищної ради становить два 
місяці з дня оприлюднення  повідомлення про дане рішення. 

 4.9. Місце знаходження ліквідаційної комісії: смт. Городок, вул. Поштова 
буд.23 

5. Передати безоплатно майно комунальної власності, яке перебуває на 
балансі комунального підприємства МП «Білком» на баланс  Городоцької 
селищної ради Радомишльського району Житомирської області. 
 6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради  з питань  комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та транспорту.  



7.Секретарю селищної ради Суходольській А.І. оприлюднити дане 
рішення. 
8.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 
    ЗА -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

ХV. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності взяття на баланс 
доріг населеного пункту смт. Городок Городоцької селищної ради та розпочати 
процедуру визнання їх безхазяйними. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1. Прийняти на баланс Городоцької селищної ради дороги в межах  
смт. Городок  Городоцької селищної ради  згідно акту обстеження відповідно 
до переліку (додаток). 
2. Відділу бухгалтерського та господарського обліку  Городоцької селищної 
ради   відобразити відповідні операції у бухгалтерському обліку. 
3. Розпочати процедуру визнання зазначених доріг безхазяйними . 
4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 
ради  з питань  комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту.  
    ЗА -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

ХVІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності розгляду листа 
Макарівської КЕЧ району, щодо виділення коштів для проведення відновлення 
мереж вуличного освіттлення та заміни світильників. 

Заслухавши інформацію, 
ВИРІШИЛИ:  
1. Виділити кошти Макарівській квартирно-експлуатаційній частині ( району ) 
на проведення відновлення мереж вуличного освіттлення та заміни 
світильників в сумі 32000 гривень.  

2. 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 -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

ХVІІ. СЛУХАЛИ: 
 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності необхідності 
розгляду листа начальника Радомишльського відділення поліції 
Коростишівського відділу поліції ГУ НП у Житомирській області, про 


