
 

ГОРОДОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ 

№ 8 

Восьма сесія   VІІI скликання  

05 серпня 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 8-ї сесії 

селищної ради  VIIІ скликання  оголошую відкритим.  

Пропонується для розгляду  наступний 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про покладення повноважень з питань реалізації державної  регуляторної   

політики. 

2. Про затвердження штатного розпису комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Городоцької селищної територіальної громади 

3. Про затвердження штатного розпису комунального некомерційного 

підприємства «Городоцької амбулаторії первинної медико-санітарної 

допомоги». 

4. Про затвердження Положення служби у справах дітей Городоцької селищної  

ради Житомирської області в новій редакції. 

5. Про затвердження «Програми для кривдників» на території Городоцької 

територіальної громади 

6. Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт у населених пунктах Городоцької селищної ради на 

2021-2024 роки 

7. Про створення конкурсної комісії для  проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади директора закладу загальної середньої освіти Городоцької 

ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцької  селищної ради 

8. Про затвердження Положення про відділ землевпорядкування, 

містобудування, архітектури, будівництва, благоустрою території, комунальної 

власності та екології Городоцької селищної  ради Житомирської області 



9. Про внесення змін до бюджету Городоцької селищної територіальної 

громади на 2021 рік. 

10. Про  відмову Асаєвич О.В  Рябусі О.І 

11. Про  відмову Шибуку О.В 

12. Про надання дозволу на розробку детального плану території для 

індивідуального гаражного будівництва в смт.Городок  

13. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в смт. Біла Криниця Гальченко О.Б 

14. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в смт. Біла Криниця Крижанівському А.О 

15. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в смт. Біла Криниця, Лагутенко В.А 

16. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в смт. Біла Криниця Музольфу Є.Б 

17. Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

подальшої зміни цільового призначення земельної ділянки в смт. Біла Криниця 

по вул.Центральна Сичевському Б.Ю 

18. 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. 

Лісна, 10а, Шибуку О.В 

19. Про надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в  смт Біла Криниця по вул.Лісна,  

гр. Сімашевій Н.В 

20. 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 гр. Сторожук Н.Є 

21. 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 гр.Богинському М.В 

22. 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 гр.Гришку С.П 



23. Про надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в  смт Біла Криниця по вул.Лісна,  

гр. Шибуку О.В 

24.  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 гр. Зубок Ю.М 

25. 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 гр.Папірному Г.В 

26. Про надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в  смт Біла Криниця по вул.Центральна,  

гр. Рудківському С.А 

27. 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. 

Пушкіна Бурковській Г.І 

28. 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 с. Осів  

вул. Зелена Кучерині В.В 

29. 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. 

Лісна Лисенко Є.Я 

30. 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 15, гр.Багінській П.І та Багінському А.В 

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для особистого селянського господарства  в смт 

Біла Криниця  по вул. Гагаріна,  Двораківській М.Ф 

32. Про відмову у наданні 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 Дубині Т.А 

33. 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 Блонській Л.О 

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для особистого селянського господарства  в смт 

Біла Криниця  по вул. Пушкіна ,  Бурковській Г.І 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для особистого селянського господарства  в смт 

Біла Криниця  по вул. Зелена ,  Халаберді К.О 

36. Про прийняття у комунальну власність селищної ради,  земельної  

ділянки сільськогосподарського призначення   

ЗА -          15 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 3 

І. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності покладення 

повноважень з питань реалізації державної  регуляторної   політики 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, будівництва, інвестицій та 

міжнародного співробітництва.  

1.1. Надавати висновки про відповідність проекту регуляторного  акта 

вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності»; 

1.2. Забезпечувати    підготовку експертного висновку щодо регуляторного 

впливу  внесеного  проекту регуляторного  акта; 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з  

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

будівництва, інвестицій та міжнародного співробітництва Лящука 

Олександра Івановича. 

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 

ІІ. СЛУХАЛИ: 



 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

штатного розпису комунального закладу «Центр позашкільної освіти» 

Городоцької селищної територіальної громади.            

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити штатний розпис Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Городоцької селищної ради Житомирської області (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 -          15 

     ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 3 

Рішення додається 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

штатного розпису комунального некомерційного підприємства «Городоцької 

амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги» 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити штатний розпис комунального некомерційного підприємства 

«Городоцької амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік, 

згідно додатку. 

2. Даний штатний розпис вводиться в дію з __________2021 р. 

                                         ЗА -          16 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 2 

Рішення додається 

ІV. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

Положення служби у справах дітей Городоцької селищної  ради Житомирської 

області в новій редакції. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1.  Пункт 2 рішення сесії Городоцької селищної ради від 23.12.2020 року 

№39 «Про створення Служби у справах дітей»  визнати таким що втратило 

чинність 

2. Затвердити Положення служби у справах дітей Городоцької селищної 

ради  Житомирської області у новій редакції (додається) 

3. Доручити начальнику служби у  справах дітей Городоцької селищної 

ради Житомирської області здійснити всі необхідні заходи,  які пов’язані з 

державною реєстрацією вказаних вище змін до правовстановлюючих 

документів у відповідності до вимог чинного законодавства. 

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

5. Доручити секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на офіційному сайті Городоцької селищної ради.  



6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань законності, правопорядку, прав громадян, 

регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування. 

    ЗА -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

V. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

селищної Програми для кривдників Городоцької територіальної громади на 

2021 - 2023 роки. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити «Програму для кривдників» на території Городоцької 

територіальної громади (далі Програма) (додаток). 

2. Визначити уповноваженою особою з прийому та реєстрації заяв і 

повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти 

вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам 

начальника служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 

(Консультативна служба). 

3. Визначити старосту Білокриницького старостинського округу 

відповідальною за забезпечення своєчасного та ефективного вжиття заходів у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на 

території Білокриницького старостинського округу. 

4. Фінансовому відділу Городоцької селищної ради щороку передбачати у 

проектах бюджету Городоцької територіальної громади видатки для реалізації 

заходів Програми. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

діяльності, етики та регламенту. 

    ПРОТИ -  18 

    Утрималось – 0 

    Не голосувало - 0 

Рішення додається 

VІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт у 

населених пунктах Городоцької селищної ради на 2021-2024 роки. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити Програму організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт у населених пунктах Городоцької 

селищної ради на 2021-2024 роки (далі – Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу селищної ради передбачати кошти для реалізації 

Програми в межах наявних фінансових ресурсів. 



3. Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних  робіт, на які 

направлено осіб для погашення заборгованості зі сплати аліментів, 

здійснювати за рахунок коштів бюджету Городоцької селищної ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, будівництва, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

                                         ЗА -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

VІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності створення 

конкурсної комісії для  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

директора закладу загальної середньої освіти Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Городоцької  селищної ради. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Створити конкурсну комісію для  проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади директора закладу загальної середньої освіти Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Городоцької селищної ради та затвердити її персональний склад з рівною 

кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України  «Про 

загальну середню освіту» (додаток). 

2. Провести конкурс на зайняття вакантної посади директора закладу загальної 

середньої освіти Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцької селищної ради 

10.08.2021 року. 

3. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу відповідно до чинного 

законодавства України. 

4. 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. 

5. Доручити секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення. 

6. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

    ЗА -          15 

    ПРОТИ -  1 

    Утрималось – 2 

Рішення додається 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

Положення про відділ землевпорядкування, містобудування, архітектури, 

будівництва, благоустрою території, комунальної власності та екології 

Городоцької селищної  ради Житомирської області. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити Положення про відділ землевпорядкування, містобудування, 

архітектури, будівництва, благоустрою території, комунальної власності та 

екології Городоцької селищної ради (додається) 



2. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

3. Доручити секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на офіційному сайті Городоцької селищної ради.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань законності, правопорядку, прав громадян, регламенту, 

депутатської етики та місцевого самоврядування.   

    ЗА -          14 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 4 

Рішення додається 

ІХ. СЛУХАЛИ: 

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

бюджету Городоцької селищної територіальної громади на 2021 рік. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Спрямувати на проведення видатків 180000 гривень вільних залишків 

бюджетних коштів загального фонду бюджету Городоцької селищної 

територіальної громади.    

2. Внести зміни до рішення селищної ради від 23.12.2020 № 53 «Про бюджет 

Городоцької селищної територіальної громади на 2021 рік» зі змінами,  а саме: 

2.1.  У підпункті 1.1 пункту 1 цифри 29286195 гривень, 28899195 гривень, 

387000 гривень замінити, відповідно, цифрами 29418596 гривень, 29031596 

гривень та 387000 гривень. 

2.2. У підпункті 1.2 пункту 1 цифри 31885316 гривень,                        27909233 

гривень та 3976083 гривень замінити, відповідно, цифрами 32197717 гривень, 

28058615 гривень та 4139102 гривень. 

2.3.   Підпункти 1.3 та 1.4  пункту 1 викласти в новій редакції:  

«1.3. Установити в цілому дефіцит загального фонду бюджету Городоцької 

селищної територіальної громади в сумі  972981 гривень, з них: 

- профіцит загального фонду бюджету Городоцької селищної територіальної 

громади у сумі 3389313 гривень, джерелом покриття якого визначити 

надходження із загального фонду до бюджету розвитку                        

(спеціального фонду), в т. ч. за рахунок використання вільного залишку 

бюджетних коштів у сумі 381332 гривень. 

- дефіцит загального фонду бюджету Городоцької селищної територіальної 

громади у сумі 2779121 гривень, джерелом покриття якого є використання 

вільного залишку бюджетних коштів, в тому числі за рахунок залишку коштів 

бюджету 2035000 гривень, залишку коштів освітньої субвенції у сумі 381332 

гривень. 

«1.4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету Городоцької селищної 

територіальної громади у сумі 3752102 гривень, джерелом покриття якого 

визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) у сумі 3389313 гривень, у т. ч. за рахунок використання 

вільних залишків бюджетних коштів загального фонду освітньої субвенції у 

сумі 381332 гривень, та використання залишку коштів спеціального фонду 

бюджету Городоцької селищної територіальної громади у сумі 362789 гривень, 

з них: коштів екологічного податку у сумі 362789 гривень». 

2.4. Пункт 3.1 та 3.2 пункту 3 викласти в новій редакції: 



«3.1.Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по загальному 

фонду у сумі 50000 гривень, з них на виконання  «Комплексної програми 

підтримки державних установ, організацій, військових формувань та інших 

установ на території Городоцької селищної територіальної громади» для 14 

Гарнізонного будинку офіцерів - 50000 гривень (на закупівлю ноутбука, 

принтера, акустичних колонок, документації системи безпечного харчування 

ХАСР та дезінфікуючих засобів)». 

«3.2. Затвердити субвенцію з місцевого бюджету на співфінансування 

придбання ноутбуків для закладів освіти у сумі 108000 гривень». 

2.5. Пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. У пункті 5 цифри 945280 гривень замінити відповідно цифрами 1233280 

гривень, згідно з додатком 5». 

3.  Додатки  1,1.1,2, 3, 4,5 викласти у новій редакції. 

4.  Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

5. Доручити секретарю селищної ради Суходольській А.І. забезпечити 

оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Городоцької селищної ради. 

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

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, будівництва, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

     

    ЗА -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

Х. СЛУХАЛИ: 

Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності відмови Асаєвич 

О.В  Рябусі О.І 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Відмовити в клопотанні про надання дозволу на виготовлення детального 

плану території : Асаєвич Олені Віталіївні та Рябусі Олександру Івановичу, в 

зв»язку з тим, що на вказані  у графічних матеріалах  земельні ділянки, надано 

дозвіл іншим  особам на виготовлення землевпорядної документації. 

 2   Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

 3. Доручити секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на сайті 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. 

    ЗА -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

ХІ. СЛУХАЛИ: 

Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності відмови  

Шибуку О.В  

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  



1. Відмовити Шибуку Олександру Валентиновичу в клопотанні про надання 

дозволу на передачу безкоштовно у приватну власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 1825055300:02:002:0104 для особистого селянського 

господарства , , відповідно ст.121 Земельного кодексу Громадяни України 

мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної 

або комунальної власності в таких розмірах:  

а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), 

визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на 

території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське 

господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано 

декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) 

визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності 

сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір 

земельної частки (паю) визначається як середній по району; 

б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара; 

в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара; 

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не 

більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара; 

ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара; 

д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара. 

За даним цільовим призначенням, Ви використали своє право безоплатної 

приватизації, кадастровий номер 1825055300:02:002:0106) цільове призначення: 

01.03 для ведення особистого селянського господарства в смт. Біла Криниця 

Радомишльського району Житомирської області по вул.Лісна. 

2.   Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

3. Доручити секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного 

рішення на сайті 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. 

    ЗА -          18 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

ХІІ. СЛУХАЛИ: 

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

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

комунальну власність  

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Надати дозвіл  виконавчому комітету Городоцької селищної ради, код 

ЄДРПОУ 38455781, юридична адреса: Поштова, 23, смт.Городок, на 

розробку детального плану території для індівідуільного гаражного 

будівництва в смт. Городок, на земельну ділянку орієнтовною площею  

1,3264  га, поблизу кадастрового номера 1825084900:03:000:0121. 

2.Визначити замовником детального плану території, вказаного в п.1 

даного рішення «виконавчий комітет Городоцької селищної ради». 


