
 

ГОРОДОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ 

№ 9 

Дев’ята сесія   VІІI скликання  

23 вересня 2021 року 

Присутніх на сесії 14 депутатів  

(список додається) 

Голова сесії –   селищний голова Дембіцька Наталія Олександрівна 

Секретар сесії – секретар ради Суходольська Анна Іванівна 

 На сесії присутні 14 депутатів  селищної ради. Згідно  статті  46 Закону 

України „ Про місцеве самоврядування в Україні”  засідання чергової 9-ї сесії 

селищної ради  VIIІ скликання  оголошую відкритим.  

Пропонується для розгляду  наступний  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження на посаду заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів Городоцької селищної ради. 

2. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Городоцької селищної 

ради VIII скликання 

3. Про призначення виконуючого обов’язки директора комунального 

підприємства  «Добробут» Городоцької селищної ради 

4. Про  вступ до Всеукраїнської асоціації  органів місцевого 

самоврядування «Асоціація об’єднаних  територіальних громад» 

5. Про звернення депутатів Городоцької селищної ради до Державної 

екологічної Інспекції Поліського округу з питань віднесення до заказника 

земельної ділянки 

6. Про внесення змін у рішення № 208 від 22.06.2021р. Про надання дозволу 

на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Свято-Пантелеймонівській Парафії Овруцько-

Коростенської Єпархії УПЦ. 

7. Про надання дозволу на затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування Свято-

Пантелеймонівській Парафії Овруцько-Коростенської Єпархії УПЦ   

8. Про  прийняття на баланс приміщення Ветаптеки за адресою: вул. 

Центральна, 57, смт. Біла Криниця Радомишльського району Житомирської 

області. 

9. Про  прийняття на баланс приміщення виробничого будинку з 

господарським (допоміжними) Будівлями та спорудами смт. Біла Криниця 

Радомишльського району Житомирської області 



10. Про внесення змін до бюджету  Городоцької селищної територіальної 

громади на 2021 рік 

11. Про розгляд прогнозу бюджету  Городоцької селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки 

12. Про затвердження Плану (Програми) соціально-економічного розвитку 

Городоцької селищної територіальної Громади на 2021-2023. 

13.  Про надання дозволу ДП “Радомишльське ЛМГ” на виготовлення 

детального плану територій щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування для ведення лісового господарства. 

14.  Про  відмову у наданні дозволу на   виготовлення детального плану 

території  Марчуку Володимиру Павловичу   

15. Про  відмову внесенні змін гр. Савицькому Ігорю Анатолійовичу 

16.  Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в смт. Біла Криниця Крижанівському Анатолію Олександровичу 

17.  Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в смт. Біла Криниця Музиченку Анатолію Григоровичу. 

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. 

Гагаріна 19, гр. Двораківській Марії Францівні. 

19.  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 4, гр. Денисовій Світлані Юріївні. 

20.  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. 

Центральна, 8 гр. Канарській Аліні Миколаївні. 

21.  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. Гарасюті Оксані Анатоліївні. 

22.  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. Крижанівському Олександру Леонідовичу. 

23. 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. Івахненку Анатолію Олександровичу. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для особистого селянського господарства в  смт 

Біла Криниця  по вул.Лісна,  гр. Струк Валерію Олександровичу. 

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. Крижанівській Галині Анатоліївні. 

26.  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 гр. Лисенко Галині Петрівні. 

27.  Про виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд в смт. Біла Криниця Романюку Сергію Миколайовичу. 

28.  Про  відмову внесенні змін гр. Макаренку Сергію Володимировичу. 

29. Про внесення змін у рішення № 258 від 05.08.2021р. 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. 

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. Ковпака,  гр. Страшній Тетяні Болеславівні. 

32.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для особистого селянського господарства в  смт 

Біла Криниця  по вул.Лісна,  гр. Лисенко Галині Петрівні 

33.  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. 

Центральна гр. Білявському Валентину Геннадійовичу. 

34.  Про  надання згоди на створення ландшафтного заказника  місцевого 

значення. 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у комунальну власність 

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у комунальну власність 

37. Про скасування рішення № 184 від 22.06.2021р. Про  припинення 

юридичної особи  комунального підприємства  МП«Білком»   Городоцької 

селищної ради  Радомишльського району Житомирської області  шляхом 

ліквідації. 

38.  Про  припинення юридичної особи  комунального підприємства мале 

підприємство «Білком» шляхом ліквідації. 

39.  Про прийняття транспортного засобу Шкільного  автобуса-D марки БАЗ 

А 079.31 Ш, номерний знак АМ8824ВК Городоцької селищної ради. 

40. Про розгляд листа Житомирського районного управління ГУ ДСНС 

України в Житомирській області. 

ГОЛОСУВАЛИ: 



    ЗА -          14 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 1 

Порядок денний прийнятий 

І. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження на 

посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

Городоцької селищної ради. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити Забігайла Василя Вікторовича на посаду заступника 

Городоцького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та ввести його до складу виконавчого комітету Городоцької селищної 

ради. 

2. Вважати 27 вересня 2021 року початком повноважень заступника 

Городоцького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та ввести його до складу виконавчого комітету Городоцької селищної 

ради восьмого скликання. 

3. Залишити заступнику Городоцького селищного голови Городоцької 

селищної ради 7 ранг, 5 категорії посадової особи місцевого 

самоврядування, як особі, яка раніше працювала в органах місцевого 

самоврядування. 

4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 

року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 

та інших органів» у межах затверджених видатків на оплату праці, 

встановити розмір надбавки, премії,  протягом восьмого скликання 

заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до чинного законодавства України. 

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

рішення. 

6. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

    ЗА -          12 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 3 

Рішення додається 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

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

складу виконавчого комітету Городоцької селищної ради VIII скликання. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Внести зміни до рішення № 11 першого пленарного засідання першої сесії 

VIII   скликання «Про утворення виконавчого комітету Городоцької селищної 

ради та затвердження Положення про виконавчий комітет Городоцької 

селищної ради та  



Регламенту роботи виконавчого комітету Городоцької селищної ради» від 

24.11.2020 року, а саме ввести до персонального складу виконавчого комітету 

Городоцької селищної ради восьмого скликання : 

1.1. Забігайло Василя Васильовича – заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради та ввести його до складу виконавчого 

комітету Городоцької селищної ради. 

2. Визначити кількісний склад виконавчого комітету – 12 осіб. 

3. Затвердити персональний склад виконавчого комітету згідно з додатком 1 до 

цього рішення. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

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

етики та регламенту (голова комісії - Станіслав РУДКІВСЬКИЙ). 

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

6. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

    ЗА -          14 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 2 

Рішення додається 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності Про призначення 

директора комунального підприємства  «Добробут» Городоцької селищної 

ради. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1.Призначити Миронюка Сергія Володимировича на посаду виконуючого 

обов’язки директора     комунального підприємства  «Добробут»  Городоцької 

селищної ради з 27.09.2021 року. 

2. Доручити селищному голові Городоцької селищної ради Дембіцькій Наталії 

Олександрівні укласти з Миронюком Сергієм Володимировичем контракт 

відповідно до чинного законодавства. 

3.  Виконуючому обов’язки директора комунального підприємства  «Добробут»  

Городоцької селищної ради Миронюку Сергію Володимировичу забезпечити 

здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації комунального 

підприємства «Добробут»  Городоцької селищної ради в порядку  

установленому чинним законодавством. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

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

6. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

    ЗА -          15 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

ІV. СЛУХАЛИ: 



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

Всеукраїнської асоціації  органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об’єднаних  територіальних громад». 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Вступити до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціації об’єднаних територіальних громад». 

2. Уповноважити селищного голову ДЕМБІЦЬКУ Наталію Олександрівну 

представляти Городоцьку селищну раду в Всеукраїнській асоціації органів 

місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад». 

3. Доручити головному бухгалтеру проводити щорічну сплату членських 

внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних громад» починаючи з 2022 року. 

4. Секретарю Городоцької селищної ради надіслати це рішення до 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

об’єднаних територіальних громад». 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

6. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

    ЗА -          15 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

Рішення додається 

V. СЛУХАЛИ: 

 Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності звернення 

депутатів Городоцької селищної ради до Державної екологічної Інспекції 

Поліського округу з питань віднесення до заказника земельної ділянки. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Схвалити текст звернення депутатів Городоцької селищної ради до  

Державної екологічної інспекції Поліського округу, щодо віднесення до 

природного заказника земельної ділянки орієнтовною площею 8,5767 га, що 

розташована в межах населеного пункту на території Білокриницького 

старостинського округу Городоцької селищної ради Радомишльського району 

Житомирської області.  

2. Доручити Городоцькому селищному голові Наталії ДЕМБІЦЬКИЙ підписати  

звернення. 

3. Направити звернення до Державної екологічної інспекції Поліського округу. 

4. Дане 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 виконання даного рішення покласти на постійно діючу комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування територій, 

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

    ЗА -          14 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 



    Не голосували - 1 

Рішення додається 

VІ. СЛУХАЛИ: 

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

рішення № 208 від 22.06.2021р. Про надання дозволу на затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

Свято-Пантелеймонівській Парафії Овруцько-Коростенської Єпархії УПЦ. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Внести зміни до п. 2 рішення, № 208 від 22.06.2021р., та викласти його у новій 

редакції, а саме “ Передати  у постійне користування земельну ділянку 

Овруцько-Коростенській Єпархії УПЦ (код ЄДРПОУ 20407424), 03.04 для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  

(кадастровий номер 1825055300:02:002:0105 в смт Біла Криниця по 

вул.Центральна, площею 0,1479 га, із земель житлової та громадської 

забудови.”. 

2. Скасувати та викласти рішення № 208 від 22.06.2021р в новій редакції. 

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

земельних відносин,природокористування, планування території, архітектури, 

охорони пам»яток, історичного середовища та благоустрою. 

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

5.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

    ЗА -          13 

    ПРОТИ -  1 

    Утрималось – 0 

    Не голосували - 1 

Рішення додається 

VIІ. СЛУХАЛИ: 

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

на затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Свято-Пантелеймонівській Парафії Овруцько-

Коростенської Єпархії УПЦ . 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  

постійне користування Свято-Пантелеймонівській Парафії Овруцько-

Коростенської Єпархії УПЦ, для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій  (кадастровий номер 

1825055300:02:002:0105) площею 0,1479 га в смт Біла Криниця по 

вул.Центральна. 

 2. Передати  у постійне користування земельну ділянку Овруцько-

Коростенській Єпархії УПЦ (код ЄДРПОУ 20407424), 03.04 для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій  (кадастровий 

номер 1825055300:02:002:0105 в смт Біла Криниця по вул.Центральна, площею 

0,1479 га, із земель житлової та громадської забудови. 



3. Свято-Пантелеймонівській Парафії Овруцько-Коростенської Єпархії УПЦ 

зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.Земельну ділянку надану у постійне користування використовувати за 

цільовим призначенням згідно ст. 91 Земельного кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на комісію комісії з 

питань  земельних відносин,природокористування, планування території, 

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

    ЗА -          13 

    ПРОТИ -  1 

    Утрималось – 0 

    Не голосували - 1 

Рішення додається 

VIII. СЛУХАЛИ: 

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

баланс приміщення Ветаптеки за адресою: вул. Центральна, 57, смт. Біла 

Криниця Радомишльського району Житомирської області. 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1.Прийняти в комунальну власність громади приміщення Ветаптеки за 

адресою: вул. Центральна, 57,  

смт. Біла Криниця Радомишльського району Житомирської області. 

2.В тому числі :  

- «Будинки і споруди» 

-  «Майно»  

3. Створити комісію по прийняттю у   власність територіальної громади  

приміщення Ветаптеки за адресою: вул. Центральна, 57,  

смт. Біла Криниця Радомишльського району Житомирської області: 

- Дембіцька Наталія Олександрівна- селищний голова, голова комісії; 

- Суходольська  Анна Іванівна - секретар  ради, член комісії; 

- Флейшер Тамара Михайлівна - староста Білокриниького старостинського 

округу; 

 Паламаренко Ірина Федорівна - головний бухгалтер Городоцької селищної 

ради, член комісії; 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту. 

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

6. Доручити секретарю селищної ради  забезпечити оприлюднення даного 

рішення на сайті Городоцької селищної ради. 

ЗА -          14 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

    Не голосували - 1 

Рішення додається 

IX. СЛУХАЛИ: 



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

баланс приміщення виробничого будинку з господарським (допоміжними) 

Будівлями та спорудами смт. Біла Криниця Радомишльського району 

Житомирської області 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1.Прийняти в комунальну власність громади з приміщення виробничого 

будинку з господарським (допоміжними) Будівлями та спорудами смт. Біла 

Криниця Радомишльського району Житомирської області. 

2.В тому числі :  

- «Будинки і споруди» 

-  «Майно»  

3. Створити комісію по прийняттю у   власність територіальної громади  

приміщення виробничого будинку з господарським (допоміжними) Будівлями 

та спорудами смт. Біла Криниця Радомишльського району Житомирської 

області: 

- Дембіцька Наталія Олександрівна- селищний голова, голова комісії; 

- Суходольська  Анна Іванівна - секретар  ради, член комісії; 

- Флейшер Тамара Михайлівна - староста Білокриниького старостинського 

округу; 

 Паламаренко Ірина Федорівна - головний бухгалтер Городоцької селищної 

ради, член комісії; 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту. 

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

6. Доручити секретарю селищної ради  забезпечити оприлюднення даного 

рішення на сайті Городоцької селищної ради. 

ЗА -          14 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

    Не голосували - 1 

Рішення додається 

X. СЛУХАЛИ: 

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

бюджету  Городоцької селищної територіальної громади на 2021 рік  

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

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

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

1.1 . У підпункті 1.5 пункту 1 цифри 60000 та 0,2 замінити відповідно цифрами 

20000 та 0,7. 

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

3. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

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 з питань 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

ЗА -          14 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

    Не голосували - 1 

Рішення додається 

XI. СЛУХАЛИ: 

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

бюджету  Городоцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Взяти до відома Прогноз селищного бюджету на 2022-2024 роки, схвалений 

Рішенням виконавчого комітету Городоцької селищної  ради «Про схвалення 

Прогнозу бюджету Городоцької селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки» від 17.08.2021 року  №127, що додається.  

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

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

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

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

оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Городоцької селищної ради. 

4. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

ЗА -          14 

    ПРОТИ -  0 

    Утрималось – 0 

    Не голосували - 1 

Рішення додається 

ХII. СЛУХАЛИ: 

Селищного голову Н.О. Дембіцьку, щодо необхідності затвердження 

Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Городоцької селищної 

територіальної Громади на 2021-2023 

Заслухавши інформацію, 

ВИРІШИЛИ:  

1. Затвердити План (Програму) соціально-економічного розвитку Городоцької 

територіальної громади  на 2021-2023 рр. (додається). 

2. Виконавцям про виконання Плану (Програми) економічного і соціального 

розвитку Городоцької територіальної громади  на 2021 рік інформувати 

селищну раду щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним 

періодом. 

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 -          14 


