
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

«л 22 грудня 2016 року / /  /

Пго міський бюджет на 2017 рік

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве 
Ісям: врядування в Україні», ст.. 20, 77 та п.18 Прикінцевих та 
'гтс ідних положень Бюджетного кодексу України та заслухавши 
=о:гмацію начальника фінансового відділу - головного бухгалтера 

[з* ;ь:<ої ради Боцюк О.І. про міський бюджет на 2017 рік, виконавчий 
к : тет міської ради

в и р і ш и в :

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового 
аідділу - головного бухгалтера міської ради Боцюк О.І. про міський 
бюджет на 2017рік по доходах в сумі -  39859,3 тис. гривень, та по 
= латках в сумі -  39859,3 тис. гривень, у тому числі :

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в 
мі -  38841,6 тис. гривень та по видатках в сумі -  38841,6 тис. гривень.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в 
. /мі -  1017,7 тис. гривень та по видатках в сумі - 1017,7 тис. гривень.

2. Подати проект міського бюджету на розгляд сесії міської
ради.

3. Додаток до цього рішення ( пояснювальна записка 
до проекту міського бюджету на 2017 рік) є його невід’ємною частиною.

В.С. Бойко

гЮЦЮК О .І .
Р индич М.В.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

М І 5 : 11» грудня 2016 року № /Я?

Ф« Пр»: погодження змін до робочого 
угор і  г#;<екту «Капітальний ремонт будівлі 

кт рико-художнього музею на 
по# і Банкова, 1, м. Почаїв, Кременецького р-ну,

Тернопільської обл. 
іуги

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
зтіховуючи листи директора Почаївського історико-художнього музею №39 від 
І 12.2016р. та №40 від 20.12.2016, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В  :

І. Погодити зміни до робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі історико- 
художнього музею на вул. Банкова, 1, м. Почаїв, Кременецького р-ну, 
Тернопільської обл. загальною кошторисною вартістю 75,363 тис. грн. 
(сімдесят п’ять тисяч триста шістдесят три гривні).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від « 22 » грудня 2016 року № /У /

Про розроблення цільової 
Програми «Громадський бюджет 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки»

З метою залучення громадськості до процесу управління громадою , 
використання процесу обговорення громадою окремих напрямів використання 
бюджетних коштів на перспективу спільного блага, відповідно до п.1 ст.27 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Розробити цільову Програму «Громадський бюджет Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки»

2. Розробниками даної цільової Програми визначити заступника міського 
голови Чубика А. В. та фінансовий відділ Почаївської міської ради.

3. Проект цільової Програми «Громадський бюджет Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки» подати на 
погодження виконавчому комітету Почаївської міської ради в термін до 
1 лютого 2017 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Чубика А.В. /  ^

/  / :
Міський голова В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

шл « 22 » грудня 2016 року № /&■

І Про погодження цільової 
І Програми розвитку

фізичної культури і спорту 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки

Керуючись пунктом 1 статті 27 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, відповідно до пункту 4 Постанови Верховної Ради 
України від 19.10.2016 № 1695-УЇІІ “Про забезпечення сталого розвитку сфери 
г: зичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади”, 
Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури 
: спорту на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

^ України від 09.12.2015 № 1320-р, виконавчий комітет Почаївської міської ради

1. Погодити цільову Програму розвитку фізичної культури і спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки 
(додаток 1).

2. Подати дану цільову Програму на затвердження на чергову сесію 
Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного ріціення покласти на заступника міського
голови Чубика А. В. /

ВИРІШИВ:

Міський голова В. С. Бойко

Чубик А. В. 
Коношевська М. В. 
Риндич М. В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

шл « 22 » грудня 2016 року

Про погодження цільової 
Програми організації свят 
та розвитку культури і мистецтв 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 
3>1 "-2018 роки

З метою удосконалення галузі культури громади, спрямування її на 
ж  з виток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення 
жетупності закладів культури для всіх верств населення, заслухавши проект 
жтьової Програми організації свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки, керуючись п.п. 1 
і  а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
зсілі ітет Почаївської міської ради

І Погодити цільову Програму організації свят, розвитку культури і 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2017-2018 роки (додаток 1).

2. Подати дану цільову Програму на затвердження на чергову сесію 
Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного. рішення покласти на заступника

ВИРІШИВ:

міського

Міський голова В. С. Бойко

о шевська М, В. 
шіч М. В.



ви
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

шл « 22 » грудня 2016 року №

Про погодження цільової 
стал ьн ої Програми 
«здоровлення та відпочинку дітей 
|іІ*чаївської міської об’єднаної 
('■ериторіальної громади на 2017-2018 роки

З метою забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, 
ість.рення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно- 
;с=доровчої та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування і 
! жагчлдання, розглянувши проект цільової соціальної Програми оздоровлення 
жі 2 'лпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2Г/_‘-2018 роки, керуючись п. І ст. 27 Закону України «Про місцеве 

? самоврядування в Україні», виконавчий комітет Почаївської міської ради

Погодити цільову соціальну Програму оздоровлення та відпочинку 
дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017- 
2018 роки (додаток 1).

Подати дану цільову соціальну Програму на затвердження на чергову 
сесію Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

ВИРІШИВ :

МІСЬКОГО Г О ™ 15"  иж/Ямь-* А тл

/ '

Міський голова В. С. Бойко

«~:=сшевськаМ В. 
— -_.лч М  В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від « 22 » грудня 2016 року № /УУ

Про погодження комплексної цільової 
Програми соціальної підтримки малозабезпечених 

\ верств населення Почаївської міської 
•б’еднаної територіальної громади на 
2017-2018 роки

Заслухавши проект комплексної цільової Програми соціальної підтримки 
«злозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки, керуючись п. 1 ст. 27 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
ГУчаївської міської ради

ВИРІШИВ:

і . Погодити комплексну цільову Програму соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки (додаток 1).

2 Подати дану комплексну цільову Програму на затвердження на чергову 
сесію Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Чубика А.В. ^

Міський голова

А В.
: левська М. В. 

М В.

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

віл « 22 » грудня 2016 року № /& &

Про погодження цільової Програми 
допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених 
батьківського піклування Почаївської міської 
•бУднаної територіальної громади на 
2017-2018 роки

З метою підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування, керуючись Постановою КМУ №823 від 
25.08.2005 року «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги 
л:тям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 
'8-річного віку», п. 1 ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити цільову Програму допомоги дітям-сиротам та дітям 
позбавлених батьківського піклування Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки (додаток 1).

2. Подати дану цільову Програму на затвердження на чергову сесію 
Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Чубика А .В ^

ський голова
/)

шк А. В. 
то шевська М. R. * 
їд и ч  М. В.

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

« 22 » грудня 2016 року № /У?

погодження ЦІЛЬОВОЇ 

грами розвитку 
евого самоврядування 

іаївської міської об’єднаної 
оріальної громади на 2017-2018 роки

З метою посилення співпраці органу місцевого самоврядування 
езївської міської об’єднаної територіальної громади з громадськими 
днізаціями, підвищення рівня інформаційної роботи з громадськістю та 
у пу до публічної інформації, керуючись п. 1 ст, 27 Закону України «Про 

тіеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Почаївської міської

ВИРІШИВ:

Погодити цільову Програму розвитку місцевого самоврядування 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки 
(додаток 1).

Подати дану цільову Програму на затвердження на чергову сесію 
Почаївської міської ради.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Чубика А. В.

Міський голова

А В.
евська М. В, 
М В.

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТ ЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

ш  «22» грудня 2016 року №

■ережі централізованого теплопостачання 
гр. Вороніній Катерині Миколаївні

Керуючись Законом України «Про місце , самоврядування в Україні», 
наказом Міністерства будівництва, архітекгги та житлово-комунального 
господарства України №4 від 22.11.2005р. «Про затвердження порядку відключення 

і окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання 
гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», 
рішенням виконавчого комітету Почаївської місі, тої ради № 142 від 29.09.2015р. 
«Про утворення постійно-діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо 
іідключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого 
водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення», враховуючи 
гротокол № 3 від 06.12.2016р. засідання постіг-то-діючої міжвідомчої комісії з 
еюзгляду питань щодо відключення споживачів е:, л.іереж центрального опалення і 
; гарячого водопостачання та встановлення інде і,дуального джерела опалення, 
виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Надати дозвіл на відключення від мережі гс.ггралізованого теплопостачання 
гр. Вороніній Катерині Миколаївні, яка проживає за адресою вул. Спортивна, 
7 кв.2, м. Почаїв.

2. Рекомендувати гр. Вороніній К.М. звернути -п\з Кременецьку дільницю ПАТ 
«Тернопільгаз», ВАТ «Тернопільобленс/г» Кременецький РЕМ для 
отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального 
(автономного) джерела опалення та його встановлення

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
ГОЛОВИ ВІДПОВІДНО ДО розподілу обов’язків. ї-

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

Ь «22» грудня 2016 року

Іро надання дозволу на відключення від 
Іережі централізованого теплопостачання 
в* Німцю Михайлу Андрійовичу

№ /J&

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Указом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
рсподарства України №4 від 22.11.2005р. «Про затвердження порядку відключення 
кремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання 
ррячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», 
шенням виконавчого комітету Почаївської міської ради № 142 від 29.09.2015р. 
Про утворення постійно-діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо 
кдключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого 
юдопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення», враховуючи 
юотокол № 3 від 06.12.2016р. засідання постійно-діючої міжвідомчої комісії з 

‘ розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж центрального опалення і 
ррячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення, 
виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Надати дозвіл на відключення від мережі централізованого теплопостачання 
гр. Німцю Михайлу Андрійовичу, який проживає за адресою вул. Спортивна, 
9 кв.4, м. Почаїв.

2. Рекомендувати гр. Німцю М.А. звернутися в Кременецьку дільницю ПАТ 
«Тернопільгаз», ВАТ «Тернопільобленерго» Кременецький РЕМ для 
отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального 
(автономного) джерела опалення та його встановлення

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова

Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО

■



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

рід «22» грудня 2016 року

(Про погодження розміщення 
[малої архітектурної форми 
що вул. Шевченка, 5, м. Почаїв

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, ч.2 ст.21 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», розглянувши заяву жительки вул. Б.Хмельницького, ЗА, м. Почаїв 
Чагарин Лесі Володимирівно*! вхід.№882 від 09.12.2016р., виконавчий комітет 
міської ради

1. Погодити розміщення малої архітектурної форми (альтанки) ФО-П Чагарин 
Лесі Володимирівні по вул. Шевченка, 5, м. Почаїв.

2. Зобов’язати ФО-П Чагарин Лесю Володимирівну:

- постійно (щоденно) утримувати прилеглу територію (в радіусі 5-ти метрів або 
до проїжджої частини дороги чи до меж земельної ділянки іншого суб’єкта 
підприємницької діяльності) в належному санітарному стані;

- біля МАФу встановити урну для сміття;
- укласти договір з Почаївським ККП на вивіз твердих побутових відходів 

(згідно норм накопичення);

3. Рекомендувати ФО-П Чагарин Лесі Володимирівні здійснити благоустрій 
прилеглої до малої архітектурної форми території, шляхом укладення 
бруківки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків.

В И Р І Ш И В :

і

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С.Вч



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Вороніній К.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Спортивна, 7 кв. 2 гр. 
Вороніної Катерини Миколаївни , пенсіонерки, яка просить виділити 
одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський 
акт обстеження від 01 грудня 2016 року та керуючись Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 
міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Вороніній Катерині 
Миколаївні в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

В и р і ш и в :

2. Фінансовому відділу 
одноразову грошову де

перерахувати гр. Вороніній К.М.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар К.М 4
Риндйч М 5



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

ід 22 грудня 2016 року № Ле%С

Іро виділення одноразової 
рошової допомоги гр. Коцюбі Л.Н.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул, Дорошенка, 7 гр. Коцюби 
Любов Никанорівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 20 
грудня 2016 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Коцюбі Любов Никанорівні 
в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Коцюбі Л.Н. 
одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. $
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Пасічнику В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Гайова, 14 гр. Пасічника 
Василя Івановича , який просить виділити одноразову грошову допомогу у 
зв’язку з важким матеріальним становищем, беручи до уваги те, що гр. 
Пасічник Василь Іванович безпосередньо брав участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України та керуючись Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах № 163 від 19 жовтня 2016 року 
виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Пасічнику Василю Івановичу 
в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської перерахувати гр. Пасічнику В.І.

В и р і ш и в :

одноразову грошову допомогу

Міський голова В.С.БОИКО

Лівар Н.М. і

Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Пугач В.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Возз’єднання, 1 кв. 28 гр. 
Пугача Володимира Федоровича , пенсіонера, який просить виділити 
одноразову грошову допомогу , взявши до уваги депутатський акт 
обстеження від 20 грудня 2016 року та керуючись Положенням про надання 

і одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
( населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 

І міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Пугачу Володимиру 
Федоровичу в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Пугачу В.Ф. 
одноразову грошову допс

В и р і ш и в :

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року № *5^ '

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Романюку В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Вишнева, 18 «а» гр. 
Романюка Володимира Івановича , пенсіонера, інваліда 1 групи загального 
захворювання, який просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 01 грудня 
2016 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Романюку Володимиру 
Івановичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міськ " и перерахувати гр. Романюку В.І.

В и р і ш и в :

одноразову грошову допомо

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. 6
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Підгурській Є. О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Варшавська, 38 гр. 
Підгурської Євгенії Олександрівни, яка доглядає доньку інваліда з дитинства, 
просить виділити одноразову грошову допомогу у зв’язку з важким 
матеріальним становищем, взявши до уваги депутатський акт обстеження 
від 07 грудня 2016 року та керуючись Положенням про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Підгурській Євгенії 
Олександрівні в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. ' ’ ' " ди перерахувати гр. Підгурській Є.О.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С.БОЙКО

Максимчук С. В.

Лівар Н.М. ^

Риндич М.В.^
с



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Яросевич С.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Кременецька, 106 гр. 
Яросевич Світлани Степанівни , пенсіонерки, інвалід II групи загального 
захворювання, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 19 грудня 
2016 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Яросевич Світлані Степанівні 
в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Яросевич С.С. 
одноразову грошову допомогу./

Міський голова
У -

В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. ^
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року № /гГ7«7

Про зміну поштової адреси житловому 
будинку з господарсько-побутовими 
будівлями, який належав гр. Гладковському А.І.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів 
об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 
року, враховуючи довідку видану приватним нотаріусом від 12.12.2016 року та 
розглянувши заяву гр. Гурєвої Валентини Андріївни , виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в :

1. Змінити поштову адресу житлового будинку з господарсько- 
побутовими будівлями, який належав гр. Гладковському Андрію 
Івановичу на праві приватної власності з адресного номера «4» по 
провул. Гагаріна на адресний номер «4» по вул. Гагаріна в м. Почаєві.

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство 
по вул. Гагаріна в м. Почаїв у відповідності до п.1 даного рішення.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. /
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2016 року № 4^ ^

Про зміну поштової адреси житлового 
будинку з господарсько-побутовими 
будівлями, який належав гр. Магдишу Г.О.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів 
об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 
року, враховуючи довідку видану державним нотаріусом від 01.12.2016 року та 
розглянувши заяву гр. Магдиша Володимира Георгійовича , виконавчий 
комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Змінити поштову адресу житлового будинку з господарсько- 
побутовими будівлями, який належав гр. Магдишу Георгію 
Олександровичу на праві приватної власності з адресного номера 8 
«а» по вул. Ульріха, адресного номера 39 вул. Котовського на адресний 
номер «39» по вул. Я. Мудрого в м. Почаєві.

2. Кременецькому РК БТІ внести 
по вул. ЯМудрого в м. Почаїв 
рішення.

зміни в адресне господарство 
відповідності до п.1 даного

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М. й
Риндич М.ВЧ



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 22» грудня 2016 року №

Про взяття Бараненко Н.О. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, Положенням «Про умови взяття громадян на облік по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жительки м. Почаїв, вул. Спортивна, 19, Кременецького району Бараненко 
Наталії Олександрівни, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Взяти гр. Бараненко Наталію Олександрівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м.Почаїв.

2. Включити гр. Бараненко Наталію Олександрівну до загальноміського списку 
по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу. ■

г

Міський голова ^В.С. Бойко
КапрІчук О.М. 
Риндич М.В^


