УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 19 жовтня 2016 року

№

Про стан готовності суб’єктів
господарювання та соціальної
інфраструктури до забезпечення
життєдіяльності Почаївської ОТГ
в осінньо-зимовий період
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Почаївського ККП
Ковальчука В.І., завідувачки дошкільного навчального закладу Янової М.А.,
директора Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кухаревич В.О., старшого майстра
Почаївської дільниці «Тернопільтеплокомуненерго» Ягенича С.А. щодо стану
готовності суб’єктів господарювання та соціальної інфраструктури до
забезпечення життєдіяльності Почаївської ОТГ в осінньо-зимовий період
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:

1. Інформацію керівників підвідомчих міській раді установ, Почаївської
дільниці «Тернопільтеплокомуненерго» про стан готовності суб’єктів
господарювання та соціальної інфраструктури до забезпечення
життєдіяльності Почаївської ОТГ в осінньо-зимовий період взяти до
відома.
2. Визнати задовільною роботу керівників підвідомчих міській раді
установ, Почаївської дільниці «Тернопільтеплокомуненерго» по
підготовці до осінньо-зимового періоду 2016/2017р.
3. Зобов’язати начальника Почаївського ККП Ковальчука В.І.,
завідувачку дошкільного навчального закладу Янову М.А., директора
Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кухаревич В.О., старшого майстра
Почаївської дільниці «Тернопільтеплокомуненерго» Ягенича С.А.
виконувати всі заплановані заходи щодо підготовки об’єктів до
роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови згідно^родподілу обов’язків.
Міський голові
Максим
Риндич

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
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№ /УУ

Про затвердження результатів
іеревірки ДНЗ м. Почаїв
На виконання розпорядження міського голови № 275 від 16.09.2016г
іговедення перевірки ДНЗ м. Почаїв», заслухавши інформацію голови ком;
гегевірці дошкільного навчального закладу м. Почаїв, секретаря міське:
»'Йвана В.Я., враховуючи акт проведення перевіри ДНЗ м. Почаїв Л_
6.09.2016р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Укг
їиконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію голови комісії по перевірці дошкільного навчального зі
м.Почаїв, секретаря міської ради Уйвана В.Я. взяти до відома.
2. Визнати роботу завідуючої ДНЗ м. Почаїв Янової М.А. незадовільно?:
3. Завідуючій ДНЗ м. Почаїв Яновій М.А, негайно усунути недоліки ?--~е
час здійснення перевірки та подати звіт про виконану робот}' ні нііг
засідання виконавчого комітету міської ради.

В.С. БОЙКО

К--.1Ч

М.В. ^

УКРАЇНА
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РІШЕННЯ

віл « 19 » жовтня 2016 року

№ /М

Про затвердження Положення про порядок
надання одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади,
які опинилися в складних життєвих обставинах.

Відповідно до ст. 144 Конституції України ,стхт.59-64 Закону України
■<Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою матеріальної підтримки
малозабезпечених верств населення, які опинилися в складних життєвих
обставинах, керуючись підпунктом 1 пункту а частини 1 статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1.Затвердити Положення про порядок надання одноразової адресної
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської
міської об’єднаної територіальної громади, які опинились в складних
життєвих обставинах (Додаток 1) .
2.Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення, шляхом
розміщення на офіційному сайті Почаївської міської ради.
З,Контроль за виконанням рішенню покласти на секретаря виконавчого
комітету.
/_

Міський голова
Г-ч

3.
Ріінлич М.В,

с_

Новаковська І.Ю.

у

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
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№ /У У

Про благоустрій прилеглих територій
вкладів освіти Почаївської ОТГ
Відповідно до ст. 27 Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст. 1
кхону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
вселення», ст. 12 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», п. 12
державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх
іазчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених
юстановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63,
зеруючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
абезпечення належного санітарного стану прилеглих територій закладів освіти та
тзорення сприятливих умов життєдіяльності учасників навчально-виховного
іроцесу, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Доручити директорові Почаївської загальноосвітньої школи І-ІИ ступенів
Кухаревич В.О. систематично здійснювати заходи санітарного очищення
прилеглої території до навчальних корпусів ніколи та стадіон, згідно додатку
і.
2. Доручити директорові Почаївського будинку дитячої творчості та спорту
Лещук Л.В. систематично здійснювати заходи санітарного очищення
прилеглої території від центральних воріт школи до магазину «Ейфорія» та до
металічного приміщення-складу школи, згідно додатку 2.
3. Установам зазначеним у п.1, п.2 даного рішення організувати та здійснити
заходи з прибирання та приведення в належний санітарний стан прилеглих
територій згідно додатків.
4. Керівникам вищезазначених установ призначити відповідальних працівників
за санітарний стан прилегл
иторій.

Ііський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
ш -19» жовтня 2016 року

№ /Є6

Шро затвердження робочого проекту
капітальний ремонт вул. Шевченка м. Почаїв
Тернопільської області»
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.327
Тізільного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 11
гризня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і
іговедення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких
юстанов Кабінету Міністрів України», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ;
1. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт вул. Шевченка м.Почаїв
Тернопільської області» загальною кошторисною вартістю 1498,949 тис.грн.
(один мільйон чотириста дев’яносто вісім :тисяч дев’ятсот сорок дев’ять)
гривень, в тому числі:
- будівельні роботи ~ 1198,892 тис. гри.;
- інші витрати - 300,057 тис. грн.

іііеький голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

віл 19 жовтня 2016 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Мостинчук Г.М.
Розглянувши заяву жительки
Мостинчук Галини Миколаївни, яка
пспомогу на лікування її чоловіка,
обстеження від 07 жовтня 2016 року ,

м. Почаїв вул. Грушевського, 16 гр.
просить виділити одноразову грошову
взявши до уваги депутатський акт
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр.
Миколаївні в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

Мостинчук

Галині

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Мостинчук Г.М. одноразову
грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М. ^
Риндич М,

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

віл 19 жовтня 2016 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Лотоцькій Г.М.
Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Ватутіна, 16 гр.
Лотоцької Галини Миколаївни , яка просить виділити одноразову грошову
допомогу на лікування, взявши до уваги депутатський акт обстеження від
*.1 жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Лотоцькій Галині Миколаївні
в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.
2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Лотоцькій Г.М.
грошову допомогу.

Міський голова

одноразову

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
н і 19 жовтня 2016 року

№ //У

Срю присвоєння адресного номера
житловому будинку, який належить
гр~ Собчуку Р.Ф.
З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв,
стзсргння умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
адісниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве
сім:зрядування в Україні », Положенням про єдиний порядок присвоєння та
реєстрації адрес об’єктам нерухомості міста Почаїв, затвердженого рішенням
сее;; Почаївської міської ради № 1351 від 27 листопада 2013 року та
розглянувши заяву гр. Собчука Руслана Федоровича , виконавчий комітет
*с:ь>;ої ради
Вирішив:
1. Присвоїти житловому будинку , який належить гр. Собчуку Руслану
Федоровичу адресний номер 14 по вул. Польова в м. Почаїв .
2. Кременецькому РК БТІ внести зміни
в адресне господарство
вул. Польова в м. Почаїв у відповідності до п.1 даного рішення.
П

Міський голова

В.С. БОЙКО

по

УКРАЇНА
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г
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№ //<у

м » взяття Каразія О.В.
■ і *елік по виділенню вільних
■шельннх ділянок під індивідуальне
^■тлове будівництво
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Іеиедьним Кодексом України, Положенням «Про умови взяття громадян на облік по
Шхленню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на
критерії м. Почаїв та порядок їх надання» від 18,02.2015р. №2071 та розглянувши
е$зу жителя м. Почаїв, вул. Фабрична, 28, Кременецького району Каразія Олега
Ігоровича, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Каразія Олега Вікторовича на облік по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв.
7. Включити гр. Каразія Олега Вікторовича до загальноміського списку по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво
на території м. Почаїв.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.

вський голова

В.С. БОЙКО

