
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«26» травня 2016 року №364

Про внесення змін до рішення сесії 
міської ради від 30.12.2015 р. № 27 
«Про міський бюджет на 2016 рік»

Відповідно до рішення сесії Тернопільської обласної ради від 03.03.2016 року 
№ 114 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», та керуючись 
пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве 
самоврядування в Україні ”, пунктом 7, статті 78 Бюджетного Кодексу України, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Зменшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 
рік, по коду економічної класифікації доходів:

41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» 
на суму 173200 грн.

2. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 
2016 рік, по коду економічної класифікації доходів:

41035200 «Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 
бюджетного періоду» на суму 173200 грн.

3. Затвердити перерозподіл кошторисних призначень по КФК 070201 
«Загальноосвітні школи (в т.ч. школа дитячий садок, інтернат при школі) 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,колегіуми» спеціального фонду міського 
бюджету (бюджету розвитку) на 2016 рік за розпорядниками коштів:

3.1 Зменшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету 
(бюджету розвитку) на 2016 рік по Старотаразькій ЗОШ І-ІІ ступенів, КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 19400 грн. 
(Оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою (засобами навчання, 
навчальними комп’ютерними комплексами та і мультимедійним обладнанням, впровадження 
енергозберігаючих технологій -  19400 грн.)

3.2 Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету 
(бюджету розвитку) на 2016 рік по Почаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, КЕКВ 3110 
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 19400 грн. 
(Оснащення опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою (засобами навчання, 
навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням, впровадження 
енергозберігаючих технологій -  19400 грн.)



4. Зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на 2016 рік в 
сумі 173200 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів 
до спеціального фонду (бюджету розвитку).

5. Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік 
в сумі 173200 гривень, джерелом покриття якого визначити передачу коштів із 
загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

6. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть 
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6 до рішення сесії 
міської ради від 30.12.2015 року № 27 «Про міський бюджет на 2016 рік» у новій 
редакції додається).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

П

Міський голова В.С. Бойко

Боцюк О.І. 
Новаковська І.Ю.



Додаток № 6
до рішення міської ради від ЗО грудня 2015 року № 27 

"Про міський бюджет на 2016 рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

(гри.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету2

Код
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою 

програмною3/тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об’єктів відповідно до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

ВІДСОТОК 
завершеності 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 
поточний рік

Почаївська міська рада 303 000,0 303 000,0

010116 Орган місцевого самоврядування Капітальні вкладення 10 000,0 10 000,0
070201 Загальноосвітні школи Капітальні вкладення 199 200,0 199 200,0

070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми Капітальні вкладення 12 000,0 12 000,0

110205 Школи естетичного виховання дітей Капітальні вкладення 12 000,0 12 000,0

180409 Внески органів влади АРК та органів місцев. 
самоврядування у статутні фонди підпр.діял. Капітальні вкладення 69 800,0 69 800,0

Всього 303 000,0 303 000,0

1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не 
розподіляються.

2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.

3 Найменування згідно з типовоі\прогр^миОЮуКласифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
Секретар міської ради __ В.Я. Уйван

\
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 26 » травня 2016 року № 3 6  6

Нро внесення змін 
до рішення сесії Почаївської 
міської ради
від 21 січня 2016 року №180

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», відповідно до листа директора Почаївського МБК від 15.03.16 року 
№11, сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни в п. 2 рішення сесії Почаївської міської ради від 21.01.2016 
року № 180 виклавши у наступній редакції:

« Директорові Почаївського міського будинку культури ввести в штатний 
розпис Почаївського будинку культури посаду завідуючий клубом з 01 
січня 2016 року.»

2. Контроль : о рішення покласти на постійну комісію

ВИРІШИЛА:

питань соц розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С.Бойко
,А7

Чубик А.В. 
Новаковська І.Ю.



\
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 26 » травня 2016 року

Про затвердження складу конкурсної 
комісії по проведенню конкурсів на 
право укладання договорів оренди та 
відчуження комунального майна 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити персональний склад конкурсної (орендної) комісії по 
проведенню конкурсів на право укладання договорів оренди та 
відчуження комунального майна Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади у кількості 9 (дев’яти) чоловік:

1. Максимчук Сергій Вікторович -  голова комісії, заступник міського 
голови;

2. Новаковська Іванна Юріївна -  заступник голови комісії, начальник 
юридичного відділу міської ради;

3. Прокопчук Дмитро Григорович -  секретар комісії, начальник загального 
відділу міської ради.
Члени комісії:

4. Горобець Ганна Данилівна -  спеціаліст фінансового відділу міської ради;
5. Трофимлюк Георгій Борисович -  депутат Почаївської міської ради 

сьомого скликання;
6. Замковський Микола Вікторович -  депутат Почаївської міської ради 

сьомого скликання;
7. Панчук Павло Васильович -  депутат Почаївської міської ради сьомого 

скликання;
8. Семесюк Микола Миколайович -  депутат Почаївської міської ради 

сьомого скликання;

В И Р І Ш И Л А :



9. Ковальчук Віктор Іванович -  Начальних Почаївського ККП; депутат 
міської ради сьомого скликання;

2. Вважати таким, що втратило чинність ■ ішення сесії Почаївської міської 
ради шостого скликання №1160 від 26.06.2013р. «Про затвердження 
складу конкурсної комісії по проведенню конкурсів на право укладання 
договорів оренди та відчуження комунального майна територіальної 
громади м. Почаїв» із змінами внесеними рішеннями сесії №1656 від 
22.05.2014р. та №1814 від 12.09.2014р.

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

В.С.БОЙКОМіський голова

Максимчук С .В .^

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «26» травня 2016 року № 3 47

Про надання дозволу Почаївському 
комбінату комунальних підприємств 
на списання автомашини ГАЗ-52-01

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 
лист Почаївського комбінату комунальних підприємств №71 від 13.05.2016р. щодо надання 
дозволу на списання автомашини ГАЗ-52-01, враховуючи висновки і пропозиції постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств на списання 
основних засобів -  автомашини ГАЗ-52-01 телескопічна автовишка ТВГ-15 Н, 1989 
року випуску, шасі №1170896, двигун №071306, номерний знак 1603 ТЕО, що має 
повний знос, нерентабельна у використанні і для подальшої експлуатації непридатна.

2. Начальникові Почаївського комбінату комунальних підприємств Ковальчуку Віктору 
Івановичу забезпечити списання автомашини вказаної у п.1 даного рішення згідно 
чинного законодавства та подати звіт про списання у Почаївську міську раду.

3. Почаївському комбінату комунальних підприємств здійснити оприбуткування 
запчастин придатних для використання.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на цостійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, тр

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.БОЙКО
і

Максимчук

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «26» травня 2016 року № 3 6

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №9 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв 
Владимірському Миколі Васильовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Владимірського Миколи Васильовича від 12.04.2016р. №299, щодо надання дозволу на 
приватизацію квартири №9 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 2, яка перебуває на балансі 
Почаївського ККП і є комунальною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія 
Почаївської міської ради

1. Включити трьохімнатну квартиру №9, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.

2. Надати дозвіл гр. Владимірському Миколі Васильовичу на відчуження майна, 
шляхом приватизації квартири №9 в житловому будинку, що розташований за 
адресою: вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

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

В И Р І Ш И Л А :

/
' > 
О

В.С.БОЙКО

V  ^
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «26» травня 2016 року № 3 6 9

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №23 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв 
Побережнику Миколі Дмитровичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Побережника Миколи Дмитровича від 20.04.2016р. №322, щодо надання дозволу на 
приватизацію квартири №23 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі 
Почаївського ККП і є комунальною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія 
Почаївської міської ради

1. Включити трьохімнатну квартиру №23, що знаходиться за адресою: м.Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.

2. Надати дозвіл гр. Побережнику Миколі Дмитровичу на відчуження майна, шляхом 
приватизації квартири №23 в житловому будинку, що розташований за адресою: 
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
а комунальної власності, промисловості,

В И Р І Ш И Л А :

/7
с

В.С.БОЙКОМіський голова
Максим чу:

Новаковська І.Ю. ОІАЛ-̂



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

від 26 травня 2016 року № 370

Про делегування повноважень 
службі у справах дітей 
Кременецької РДА

Розглянувши лист служби у справах дітей Кременецької районної 
державної адміністрації № 208/12-01-03 від 04.04.2016 року «Про
функціонування системи захисту прав дітей в ОТГ», керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні », сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Делегувати службі у справах дітей Кременецької районної державної 
адміністрації повноваження з питань захисту прав дітей в тому числі 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, 
які опинилися в складних життєвих обставинах чи зазнали насильства, які 
проживають на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади.

2. Службі у справах дітей здійснювати дані повноваження відповідно до 
законодавства України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здодов’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення.

а м і с ̂

Міський голова

/і

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ

від 26 травня 2016 року №371

Про затвердження Положення 
про Порядок прийому дітей до 
дошкільного навчального закладу м. Почаїв 
Почаївської міської ради

Розглянувши відношення дошкільного навчального закладу м. Почаїв про 
затвердження Положення про Порядок прийому дітей до дошкільного 
навчального закладу м. Почаїв Почаївської міської ради , керуючись Законом 
України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні », сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити Положення про Порядок прийому дітей до дошкільного 
навчального закладу м. Почаїв Почаївської міської ради (додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. БОЙКО1

ЛіварН.М. && ^  
Новаковська І.Ю. с



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 26 » травня 2016 року №

Про встановлення 
часового періоду на 
проведення святкових 
заходів до Дня міста Почаїв

З метою організації святкових заходів до Дня міста, враховуючи 
правила благоустрою, забезпечення чистоти і порядку в м.Почаїв, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

1. Дозволити проводити святкові заходи та концертну програму до Дня 
міста Почаїв 5 червня 2016 року до 24:00 год.

2. Даний дозвіл є тимчасовим та діє на період святкування Дня міста 5 
червня 2016 року.

В И Р І Ш И Л А :

Контроль за виконанням даногаДЛшення покласти на постійну комісію 
з питань прав людина, законності, депутатської діяльності і етики

В.С.Бойко

Чубик А.В
Новаковська 1.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 3 ^ 3

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Гагаріна, 2 
гр. Шилюк Н.М.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Гагаріна, 2, гр. Шилюк Н.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарин, вул. Гагаріна, 2, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 
25 “Про землеустрій”, ст.21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, п.4 
ст.25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1 .Надати дозвіл гр. Шилюк Надії Митрофанівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Гагаріна,2.

2. Контроль за виконанням даного рішення 
ради Олейніка М.Г.

А/ о с
Міський голова

Н

класти на спеціаліста Почаївської міської

В.С. Бойко

%
Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 3 7 ^

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Ватутіна, 35 
гр. Прадун П. А.

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, вул. Ватутіна, 35, гр. Прадун П.А., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Старий Тараж, вул. Ватутіна, 35, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні ”, ст. 25 “Про землеустрій”, ст.21 Закону України “Про державний земельний 
кадастр”, п.4 ст.25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл гр. Прадун Павліні Андріївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Ватутіна,35.

2. Контроль за 
Олейніка М.Г.

виконанням даного рішення покласти на спеціаліста

Г

міської ради

Міський голова
г

В.С. Бойко

Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю

С
а



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Ватутіна, гр. Прадун П.А.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Ватутіна, 35 гр. Прадун П.А., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Ватутіна, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України “Про 
землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, п.4 ст.25 
Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Прадун Павліні Андріївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,2500 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж, вул. Ватутіна .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської ради 
Олейніка М.Г.

Міський голова В.С. Бойко

Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 3 7 6

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 41 
гр. Цьолці М.М.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 41, гр. Цьолки М.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Старий Тараж, вул. Вишнева, 41, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні ”, ст. 25 “Про землеустрій”, ст.21 Закону України “Про державний земельний 
кадастр”, п.4 ст.25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Цьолці Михайлу Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, 41.

2. Контроль за виї ’ пасти на спеціаліста Почаївської міської
ради Олейніка М.Г.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С..Бойко

Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Чапаева, 13 
гр. Загублюку В.Н.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Чапаева 13, гр. Загублюка В.Н., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Комарин, вул. Чапаева 13, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26,33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 
25 “Про землеустрій”, ст.21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, п.4 
ст.25 Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

1.Надати дозвіл гр. Загублюку Володимиру Никоновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Чапаєва, 13.

В И Р І Ш И Л А :

2. Контроль за ви покласти на спеціаліста Почаївської міської
ради Олейніка М.Г.

Міський голова
V :

/ О ,а : В.С. Бойко

Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, вул. Чапаева, гр. Загублюку В.Н.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Чапаева, 13 гр. Загублюка В.Н., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, вул. Чапаева, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26,33 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України “Про 
землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, п.4 ст.25 
Цивільного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Загублюку Володимиру Никоновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,9800га, 0,2688га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, вул. Чапаева .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської ради 
Олейніка М.Г.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова

/!

В.С.Бойко

Олейнік М.Г.
Новаковська І.Ю. с



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 3^5?

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с.Комарин , вул. 17 Вересня, 53 
гр. Канягву А.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна 36 гр. Каняєва А.І., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Комарин, вул. 17 
вересня, 53, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 25 
Закону України «Про землеустрій»"Закону України «Про державний земельний кадастр», 
сесія Почаївської міської ради

1 .Надати дозвіл гр. Каняєву Аркадію Івановичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с.Комарин, вул. 17 Вересня, 53 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста Почаївської міської 
ради Олейніка М.І

В И Р І Ш И Л А :

Міський голої В.С.Бойко

Олейнік М.Г. 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № т

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж гр. Кваснюк М.В.

Розглянувши заяву жительки с. Ганнів вул. Лесі Українки 12а, Коломийського 
району Івано-Франківської області, гр. Кваснюк М.В., яка просить затвердити проект 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж та передати дану ділянку у власність, 
керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26,33 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", ст.21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Кваснюк Марії Василівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2605 га для ведення особистого селянського 
господарства в с.Старий Тараж за кадастровим номером 6123488200:02:001:0468 землі 
сільськогосподарського призначення.

2. Передати гр. Кваснюк Марії Василівні у власність земельну ділянку площею 0,2605 га 
для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської ради 
Олейніка М.Г.

В И Р І Ш И Л А :

В.С.Бойко

Олейнік М.Г. 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 3> £{

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в постійне користування 
для обслуговування Старотаразької ЗОШ І-ІІ ст.

Розглянувши лист дирекції Старотаразької ЗОШ І-ІІ ступенів щодо прийняття 
рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування для 
обслуговування приміщень Старотаразької ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Старий Тараж, вул. 
Шкільна, 2, керуючись ст. 12,22,92,116,122,123,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
56 Закону України « Про землеустрій», ст. 26, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1 Надати дозвіл Старотаразькій ЗОШ І-ІІ ступенів в особі директора Курача С.И. на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в постійне користування площею 2,3400 га для обслуговування 
приміщень Старотаразької ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 2

покласти на комісію з питань2. Контроль за виконанням даного рішення 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища. /« -------- - «0\ > ----N

Міський головаг В.С. Бойко

Олейнік М.Г. 
Новаковська І.Ю. ^

і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в постійне користування 
для обслуговування адміністративної 
будівлі в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 7 
Почаївській міській ради

Керуючись ст., ст. 12,22,92,116,122,123,125,126 Земельного кодексу України, ст. 56 
Закону України « Про землеустрій», ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», сесія Почаївської міської ради

1 Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в постійне 
користування площею 0,1900 га для обслуговування адміністративної будівлі в с. Старий 
Тараж, вул. Резніка, 7

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища.

В И Р І Ш И Л А :

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

Міський голова В.С. Бойко

Олейнік М.Г. 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № З ЯЗ

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 

в с. Затишшя, вул. Зелена гр. Ковальчук О.В.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 37 гр. Ковальчук О.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 
26, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України 
“Про землеустрій”, ст. 21 Закону України “Про державний земельний кадастр”, сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Ковальчук Ользі Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 0,3260 га у власність для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена за рахунок земель попереднього 
землекористувача, гр. Ковальчука Андрія Васильовича, які були надані йому в 
користування для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу Почаївської 
міської ради Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

і

Міський голова
\

В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 3 ^

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 37 гр. Ковальчуку А.В.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 37 гр. Ковальчука А.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Затишшя, вул. Зелена, 37, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 
25 Закону України «Про землеустрій»"Закону України «Про державний земельний 
кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Ковальчуку Андрію Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 37 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради 
Козачевську О.В.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Козачевська О.В.
Новаковська І.Ю. £_

О



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 66 гр. Плетюку А.Ю.

№

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 66 гр. Плетюка А.Ю., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. 
Зелена, 66 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Плетюку Аркадію Юхимовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0844 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3529 у с. Затишшя, вул. Зелена 
,66 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Плетюку Аркадію Юхимовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0844 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 66.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за і 
Козачевську О.В.

Міський голова В.С. Бойко
А

Козачевська О.В. (_у 
Новаковська І.Ю. ^

пням даного рішення асти на начальника відділу міської ради



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року № 1% 6

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Липова, 58 гр. Книш Р.М.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Л. Українки, 39 кв.32 гр. Книш Р.М., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Липова, 58, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 
25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний 
кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Книш Раїсі Марківні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0490 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Липова, 58.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу Почаївської 
міської ради Козачев^™ ^

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Липова, 58 гр. Медвідь Б.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 58 гр. Медвідь Б.М., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Липова, 58, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », ст. 25 
Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», 
сесія Почаївської міської ради

1 .Надати дозвіл гр. Медвідь Борису Марковичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0510 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Липова, 58.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу Почаївської 
міської ради Козачевсьг" ^  п

В И Р І Ш И Л А :

/
Міський головас В.С. Бойко

\ *
Козачевська О. В.
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 26 травня 2016 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Лосятинська , 38 гр. Савчук О.П.

№ 388

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 58 гр. Савчук О.П., 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Почаїв, вул. 
Лосятинська, 38 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26, 33 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Савчук Ользі Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3519 у м. Почаїв, вул. 
Лосятинська, 38 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Савчук Ользі Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 38.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу міської ради

В.С. Бойко

Козачевська О. В. 
Новаковська І.Ю.


