
 
УКРАЇНА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ  РАЙОН 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
міського голови 

 
Від «06»  вересня  2016 р.                                                            № 260 
 
м.Почаїв 
 
Про скликання одинадцятої 
сесії Почаївської міської  
ради сьомого скликання  
 

Відповідно до п.4, 9 статті 46-ї Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати одинадцяту сесію Почаївської міської ради сьомого скликання   

16 вересня 2016 року у п’ятницю о 10.00 год. в приміщенні Почаївського 

міського будинку культури. 

2. На порядок денний винести питання: 

2.1. Про створення тендерного комітету та затвердження Положення про 

тендерний комітет.  

2.2. Про затвердження вартості гарячого харчування учнів за кошти освітньої 

субвенції в загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2016/2017 навчальний рік. 

2.3. Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни 

поштових адрес і адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих 

на території Почаївської міської ОТГ. 

2.4. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки від 29 

серпня 2016 року. 

2.5. Про виділення та передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету. 

2.6. Про організацію гарячого харчування в загальноосвітніх навчальних 

закладах Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

2.7. Про надання дозволу на реалізацію металобрухту Почаївському 

історико-художньому музею. 

2.8. Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік. 

2.9. Про затвердження звіту «Про виконання міського бюджету за І півріччя 

2016 року». 

2.10. Про розгляд депутатського звернення депутата Почаївської міської ради 

Паляниці Т.М.. 

2.11. Про затвердження актів погодження меж земельної ділянки 

погоджувальної комісії з питань земельних відносин. 

2.12. Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель в 

Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді. 



2.13. Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території в м. Почаїв. 

2.14. Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови 

території в м. Почаїв, вул. Дружби. 

2.15. Про визнання Почаївського ККП виконавцем послуг у сфері поводження 

з твердими побутовими відходами м. Почаїв 

2.16. Земельні питання 

2.17. Різне 

3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової 

інформації повідомлення про скликання чергової одинадцятої сесії 

Почаївської міської ради VII скликання, організувати підготовку та 

проведення пленарного засідання сесії міської ради, забезпечити 

організаційно-технічне проведення сесії міської ради. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Міський   голова                                                                     В.С.БОЙКО 
 


