
                                          ПРОЄКТ  

 
ГОРОДИЩЕНСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

восьме скликання 

(третя позачергова сесія  

друге пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

  19 лютого  2021 року                      с. Городище                                        № 3/   

                                 

Про затвердження порядку денного  

третьої сесії восьмого скликання  

(другого пленарного засідання) 

 
 Відповідно до пункту 14 статті 46 Закону України ,,Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  сільська  рада  

                                                  ВИРІШИЛА: 

затвердити для розгляду на третій позачерговій сесії сільської ради восьмого 

скликання другому пленарному засіданні  такий порядок денний:   

1. Про затвердження порядку денного третьої позачергової сесії сільської  ради 

восьмого скликання другого пленарного засідання. 

Інформує: сільський голова  Соколюк С.В.  
2. Про прийняття прав засновника Сенкевичівської музичної школи та 

затвердження статуту в новій редакції.  

Інформує:  головний спеціаліст-юрист Шевчук М.Є. 

3. Про внесення змін до установчих документів та затвердження статуту у новій 

редакції комунального підприємства «Добробут» Чаруківської сільської ради. 

Інформує: заступник голови Січевський Д. Ю.  
4. Про зміну засновника та затвердження статуту у новій редакції дошкільного 

навчального закладу «Джерельце» смт. Сенкевичівка.  

Інформує:  головний спеціаліст-юрист Шевчук М.Є. 

5. Про зміну засновника та затвердження статуту у новій редакції дошкільного 

навчального закладу «Чебурашка» с. Шклинь.  

Інформує: головний спеціаліст-юрист Шевчук М.Є. 
6. Про зміну засновника та затвердження статуту у новій редакції дошкільного 

навчального закладу «Барвінок» з короткотривалим режимом роботи с. 

Колодеже.  

Інформує: головний спеціаліст-юрист Шевчук М.Є. 
7. Про зміну засновника та затвердження статуту у новій редакції 

Чаруківського дошкільного навчального закладу  «Дзвіночок».  

Інформує: головний спеціаліст-юрист Шевчук М.Є. 
8. Про внесення змін до рішення сесії Городищенської сільської ради від 

02.05.2018 року №38-9/3  «Про створення місцевої пожежної охорони 

Городищенської сільської ради та затвердження Положення про її діяльність» 



Інформує: головний спеціаліст-юрист Шевчук М.Є.                                                       
9. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку та культурного 

розвитку на 2018-2020 роки за 2020 рік. 

Інформує: сільський голова  Соколюк С.В.  

10. Про затвердження звіту «Про виконання бюджету Городищенської 

об’єднаної  територіальної громади за 2020 рік». 

Інформує:  начальник фінансового відділу Воробей І.Г. 
11. Про затвердження старости сіл Колодеже, Жабче, Наталин, Сергіївка. 

Інформує: голова Соколюк С.В. 

12. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунальних підприємств, організацій, установ, закладів Городищенської 

сільської ради.  

Інформує: начальник відділу кадрового, юридичного та організаційного 

забезпечення Городищенської сільської ради Шадловська Н.Ю. 

13. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні 

вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів сільського бюджету на 2021 

рік.  

Інформує: заступник голови Січевський Д. Ю.  

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

і споруд гр. Сич Людмили Василівни. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування  житлового будинку господарських будівель 

і споруд гр. Давидчука  Івана Анатолійовича 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування  житлового будинку господарських будівель 

і споруд гр. Мельничука Ігоря Степановича 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства гр.  Мельничука Ігоря 

Степановича. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства гр. Речуна Євгенія  

Сергійовича. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства гр.  Гарасимюка Миколи 

Олександровича. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із  

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського  господарства гр. Качан 

Наталії Олексіївни. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 



21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства гр. Пасічника 

Володимира Івановича. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 
22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд  гр. Назарчука Костянтина Костянтиновича. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 

23. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд  гр. Брилюка Юрія Сергійовича. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

гр. Мельничука Богдана Миколайовича. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

гр. Дудчика Юрія Івановича. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

гр. Пеньківської Ольги Іванівни.  

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 
27. Про внесення змін у  рішення  сесії сільської ради від 11.09.2018 року  № 

41-12/27 «Про надання дозволу ПОСП ім.. Шевченка на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

гуртожитку». 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 

28. Про надання дозволу ТзОВ «Городище» на поділ земельної ділянки  під не 

витребуваними земельними частками паями. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 
29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

гр. Герасимюка Олександра Григоровича.  

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

гр. Гаврилюка Олександра Сергійовича.  

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 
31. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: начальник земельного відділу Кривицька Л.М. 
 

 

Голова                                                                              Світлана СОКОЛЮК   




