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УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
с ьо м е  с к л и к а н н я

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

Р І ШЕ ННЯ

Від « 20 » липня 2016 року № 437

Про затвердження угоди 
про передачу, приймання 
видатків іншої субвенції 
з Кременецького районного бюджету 
до Почаївського міського бюджету

З метою забезпечення фінансування капітального ремонту 
ГІочаівського історико-художнього музею, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 93, 101 Бюджетного Кодексу 
України, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

І Затвердити угоду про передачу, приймання видатків іншої субвенції з 
Кременецького районного бюджету до Почаївського міського бюджету 
на капітальні видатки, які спрямовуються на капітальний ремонт 
Почаївського історико- художнього музею.

2. Бухгалтерії Почаївської міської ради здійснити зарахування коштів до 
міського бюджету згідно затвердженої угоди

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

Міський голова В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 20 » липня 2016 року № 438

Про передачу коштів з міського бюджету до 
районного бюджету

З метою покращення соціального захисту та соціального обслуговування населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись Законом про місцеве 
самоврядування в Україні, ст..89, 93, 101 бюджетного кодексу України, сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти на галузь «Соціальне забезпечення» на утримання 
Кременецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) на оплату праці працівників, які надають послуги міському та сільському населенню 
у сумі 223600 грн (двісті двадцять три тисячі шістсот гривень) до Кременецького районного 
бюджету

2. При уточненні бюджету винайти необхідні кошти у сумі 223600 грн (двісті 
двадцять три тисячі шістсот гривень).

3. Доручити міському голові Бойку В С підписати угоду про передачу та прийняття 
міжбюджетних трансфертів по галузі «Соціальне забезпечення» на утримання 
Кременецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) на оплату праці працівників, які надають послуги міському та сільському населенню 
до Кременецького районного бюджету.

4. Затвердити угоду про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по галузі 
«Соціальне забезпечення» на утримання Кременецького територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) на оплату праці працівників, які надають 
послуги міському та сільському населенню до Кременецького районного бюджету.

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

Міський голова В.С.Бойко

Чубик А В. і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «20» липня 2016 №439

Про делегування 
районному
відділу освіти функцій в галузі 
освіти.

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Делегувати відділу освіти Кременецької районної державної 
адміністрації до кінця 2016 року функції в галузі освіти, в частині забезпечення 
навчального процесу та методичного забезпечення.

2. Виділити Із міського бюджету кошти в сумі 20 000 грн (двадцять тисяч 
грн. ) та передати до Кременецького районного бюджету для фінансування 
районного відділу освіти для забезпечення ним делегованих повноважень в 
частинні методичного забезпечення шкіл Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади.

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 липня 2016 року №440

Про затвердження Програми 
«Безпечне місто 2016 -2017»

Керуючись частиною 1 статті 59, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення заходів, 
спрямованих на посилення безпеки громадян, недопущення порушень у сфері 
благоустрою м. Почаїв та захисту важливих об’єктів міста, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності і етики, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Безпечне місто 2016-2017» (далі - Програма) згідно з 
додатком.

2. Почаївському комбінату комунальних підприємств (Ковальчуку ВД.) щорічно 
передбачати видатки на реалізацію даної Програми, виходячи з реальної 
можливості міського бюджету.

3. Фінансовому відділу міської ради (Боцюк 0.1.) забезпечити фінансування 
Програми в межах бюджетних призначень на 2016-2017 роки.

4. Координацію роботи по виконанню Програми покласти на Почаївський 
комбінат комунальних підприємств (Ковальчук В.1.).

5 Щокварталу до 10-го числа наступного місяця подавати інформацію про 
використання коштів на виконання Програми фінансовому відділу (Боцюк
О.І.) та щорічно за підсумками року подавати звіт про виконання Програми 
на сесію Почаївської міської ради.
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Міський голова

дїрій законності, депутатської діяльності і етики.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «20» липня 2016 № 441

Про проведення інвентаризації 
доріг комунальної власності 
та визначення їх вартості 
в с.Ст.Тараж, та с.Комарин

Розглянувши матеріали комісії, створеної розпорядженням міського 
голови №238 від 05 липня 2016 року «Про проведення інвентаризації 
комунальної власності і створення комісії для оцінки вартості доріг с.Ст.Тараж 
та с.Комарин» та інвентаризаційний опис доріг комунальної власності 
с.Ст.Тараж та с.Комарин, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесії Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити інвентаризаційний опис доріг комунальної власності 
с.Ст.Тараж та с.Комарин, який є невід’ємною частиною даного рішення.

2. Зобов’язати Почаївський ККП взяти на облік і обслуговування 
комунальні дороги с.Ст.Тараж та с.Комарин згідно інвентаризаційного опису.

3. Почаївському ККП (начальник Ковальчук В.І.) в місячний термін 
надати письмову довідку в бухгалтерію міської ради про взяття на облік доріг 
комунальної власності с.Ст.Тараж та с.Комарин згідно інвентаризаційного 
опису.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 
Почаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку.

М іський голова В.С.Бойко



■
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Рішення

«20» липня 2016 року № 442

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2016 рік

Відповідно до Закону України від 19.05.2016 № 1384 -  VIII «Про внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», пункту 23 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 14, 78, 97 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.03.2015р. № 196 «Деякі питання державного фонду 
регіонального розвитку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
11.05.2016р. № 362-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися у 2016 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку», постанови Кабінету Міністрів 
України від 16.03.2016р. № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад» враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2016 
рік на 3784600 гривень, за рахунок:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 900000 гривень;

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування на суму 51300 гривень;

податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності на суму 10800 гривень;

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів на суму 6100 
гривень;

рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення на суму 4500 гривень;

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів на суму 400000 гривень;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами на суму 24000 гривень;

земельний податок з юридичних осіб на суму 200000 гривень;
орендна плата з юридичних осіб на суму 70000 гривень;
земельний податок з фізичних осіб на суму 70000 гривень;
орендна плата з фізичних осіб на суму 16000 гривень;
туристичний збір, сплачений фізичними особами на суму 6900 гривень;



єдиний податок з фізичних осіб на суму 214000 гривень;
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників на суму 6400 

гривень;
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх 

об’єднань на суму 3900 гривень;
надходження від орендної плати за користування цілісними майновими 

комплексами та іншим майном, що перебуває в комунальній власності на суму 
81600 гривень;

державне мито, що сплачується за місцем розглялу та оформлення 
документів на суму 3500 гривень;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 1666000 гривень;

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 32400 
гривень;

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 17200 
гривень.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 
рік на 1077800 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини загального 
фонду міського бюджету:
2.1. Почаївська міська рада 1077800 грн.

з них на:
• оплату праці (КЕКВ 2110) 245600 грн.
в тому числі:
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми» 74000 грн.
КФК 110202 «Музеї та виставки» 151600 грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання» 20000 грн.
• нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) 54400 грн.
в тому числі:
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми» 16600 грн.
КФК 110202 «Музеї та виставки» 33400 грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання» 4400 грн.
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) 25000 грн. 
в тому числі:
КФК 110202 «Музеї та виставки» 25000 грн.
• інші поточні видатки 752800 грн.
в тому числі:
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 80000 грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 82200 грн. 
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 210000 грн.
з н их:
- програма «Безпечне місто 2016—2017 роки» 60000 грн.
КФК 110202 «Музеї та виставки» 38000 грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання» 2000 грн.
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 74000 грн.



КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 
(УДКСУ у  Кременецькому районі) 23000 грн.

з них:
програма підтримки державної політики у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів УДКСУ у Кременецькому районі 
Тернопільської області на 2015-2019 роки

КФК 250380 «Інші субвенції» (Кременецькому районному бюджету)
243600 грн.

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 
рік на 32400 гривень за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам:

3.1. Почаївська міська рада 32400 грн.
з них:

• оплата праці (КЕКВ 2110) 26600 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 26600 грн.
• нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120) 5800 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 5800 грн.
4. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 

рік на 17200 гривень за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам:

4.1. Почаївська міська рада 17200 грн.
з них:

• поточні трансферти органам державного управління інших
регіонів (КЕКВ 2620) 17200 грн.

в тому числі:
КФК 250399 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам» (Кременецькому районному бюджету) 17200 грн.
5. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2016 

рік на 47700 гривень за рахунок вільного залишку коштів загального фонду 
станом на 01.01.2016 року:

5.1. Почаївська міська рада 47700 грн.
з них:

• інші поточні видатки 32700 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 32700 грн.
• капітальні видатки (КЕКВ 3000) 15000 гри.
в тому числі:
КФК 250344 « Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 
(Кременецькій ОДП1) 15000 грн.

з них:
Програма створення належних умов центру обслуговування 

платників податків при Кременецькій ОДНІ на 2015-2016 роки.



6. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 1666000 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування Інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад, шляхом передачі з загального фонду до (бюджету розвитку) спеціального 
фонду:

6.1. Почаївська міська рада 1666000 гри.
з них:

• капітальні видатки (КЕКВ 3000) 983796 грн.
в тому числі:
КФК 150101 «Капітальні вкладення» 144417 грн.
КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування»

839379 грн.
КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 682204 грн.
7. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2016 рік на 991200 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини 
загального фонду міського бюджету, шляхом передачі з загального фонду до 
(бюджету розвитку) спеціального фонду:

7.1. Почаївська міська рада 991200 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ 3000) 991200 грн.
в тому числі:
КФК 150101 «Капітальні вкладення» (спів фінансування очисних споруд)
389406 грн.
КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» 

(спів фінансування розроблення генерального плану міста Почаїв) 601794 грн.
8. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету на 

2016 рік на 82000 гривень, за рахунок коштів від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 
комунальній власності.

9. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 82000 гривень за рахунок перевиконання дохідної частини 
спеціального фонду (бюджету розвитку):

9.1. Почаївська міська рада 82000 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ 3000) 82000 грн.
в тому числі
КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та 

органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб єктів підприємницької 
діяльності» 82000 грн.

10. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2016 рік на 506832 гривні за рахунок вільного залишку коштів загального фонду 
бюджету станом на 01.01.2016 року:

10.1. Почаївська міська рада 506832 грн.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВ 3000) 506832 грн.
в тому числі:



КФК 150101 «Капітальні вкладення» (спів фінансування очисних споруд)
506832 грн.
11. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2016 рік на 105265 гривень за рахунок вільного залишку коштів (бюджету 
розвитку) спеціального фонду станом на 01.01.2016 року:

11.1. Почаївська міська рада 105265 гри.
з них:
• капітальні видатки (КЕКВЗООО) 105265 грн.
в тому числі:
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 10000 грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в тому числі школа дитячий садок, 

інтернат при школі) спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 79265 грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу» 16000 грн.
12. Затвердити профіцит міського бюджету у сумі 3149032 гривні, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 
бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), згідно з додатком 2.

13. Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 
3149032 гривні, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із 
загального фонду бюджету до (бюджету розвитку) спеціального фонду, згідно з 
додатком 2.

14. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету, 
згідно з додатком 1.

15. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 
фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році, згідно з 
додатком 3.

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

)

Міський год о В.С. Бойко



Додаток № І
до рішення Почаївської міської ради від 20 07,2016 року № 442 

"Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік"

Зміни
до переліку об'єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися та рахунок коштів бюджету розвиткуі

<Т"-1
Код програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванні) 
місцевого 
бюджету1

Код
тимчасово« 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код
фун киіона льної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванні! 
бюджету

Найменування
згідно з типовою відамтию/тнповон) 

програмною’/тнм часовою класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

Н и м  об’єктів відповідно до проектно- 
коюторисної документації тошо

За гальм и А обсяг 
фінансування 
будівництва

ВІДСОТОК та вершен осії
булівнніпая
об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Затверджено
Уточнення

+і -

Разом
внлаткіа иа 

поточний 
рік

01 Почяїнська міська рада 1 57» 442,0 548 494,0 3351297,0 3 899 791 ,П

01011* Орган місцевого сам о в ралу ванн я Капітальні вкладення і 0 000,0 10000,0 20 000,0

070201 Загальноосвітні школи Капітальні вкладення 199 200,0 79265.0 278 465,0

070401
Позашкільні заклали освіти, заходи із 
позашкільної роботи і  дітьми

Капітальні вкладення 12 000,0 12 ОЛ0,0

110202 Музеї та виставки Капітальні вкладення 47 494.0 47 494,0

110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу

Капітальні вкладенні 0,1) 16000,0 16 000,0

110205 Школи естетичного виховання дітей Капітальні вкладення 12 000,11 12 0ОО.0

150101 Капітальні вкладення Розроблення проектна-кошторисної доку
144417 144 417,0

150101 Капітальні вкладеній Реконструкція очисних споруд 896 238,0 896238,0 896 238.0

150202
Розробка схем та проектних рішень масового 
застосувати*

Розробленні генплану міста ЛочЯЇв

_________ 999106,0 999 106,0

150202
Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування

Розроблення генплану селаСт Тараж та

•
442067,0 442 067,0

170703
Видатки на проведення робіт, плвязаних га 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

Капітальні вкладення 682 204.0 0.0 682204.0 682 204,0

І8СМ0У
Внески органів влади АРК та органів місиев 
самоврядування у Статутні фонди субсктів 
підприємницької діяльності

Капітальні вкладення 267 800,0 82000,0 349 800.0

Уь інА Всього 1 578 441.6 МЙ 494,0 3351297,0 3 899 791,0

Секретар міської ради __  И.Я. Уйвин" г
І



Додаток № 2
до рішення Почаївської міської ради від 20.07.2016 № 442 

"Про внесення змін до міського бюджет на 20126 рік"

Фінансування Почаївського міського бюджету на 2016 рік
грн.

Код
Найменування

згідно з класифікацією фінансування 
бюджету

Всього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

Загальне фінансування
200000 Внутрішнє фінансування -3 149 032,0 3 149 032,0 3 149 032,0
208000 Фінансування за рахунок зміни заіишків 

коштів бюджетів
-3 149 032,0 3 149 032,0 3 149 032,0

208400 Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до (бюджету розвитку) спеціального 
фонду

-3 149 032,0 3 149 032,0 3 149 032,0

600000 Фінансування за активними операціями -3 149 032,0 3 149 032,0 3 149 032,0

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -3 149 032,0 3 149 032,0 3 149 032,0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до (бюджету розвитку) спеціального

_______________ ,  .. „І\___________

-3 149 032,0 3 149 032,0 3 149 032,0

Секретар міської рані В.Я.Уїіван



Додаток №  З
до рішення Почаївської міської ради від 20 07 2016 року № 442 

"Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік"

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансу ватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2016 році1

(гри-)

Код п р о г р а м н о ї 
к л а с и ф ік а ц ії  
в и д а т к ів  та  

к р е д и т у в а н н я  
м іс ц ев о го  

б ю д ж ету 3

К од т и м ч а с о в о ї 
к л а с и ф ік а ц ії 
в и д а т к ів  т а  

к р е д и т у в а н н я  
м ісц ев о го  
бЮЛЖету

К о д
ф у н к ц іо н а л ь н о ї 

к л а с и ф ік а ц ії  
в и д а т к ів  т а  

к р е д и т у в а н н я  
б ю д ж ету

Н а й м е н у в а н н я
зг ід н о  з т и п о в о ю  в ід о м ч о ю /т н п о в о ю  

п р о гр в м м о ю Э/т и м ч я с о в о ю  к л а с и ф ік а ц ію  в и д а т к ів  т а  
к р е д и т у в а н н я  м іс ц ев о го  б ю д ж ету

Н а й м е н у в а н н я  м іс ц е в о ї  ( р е г і о н а л ь н о ї )  

п р о г р а м и
З а г а л ь н и й  ф о н д С п е ц іа л ь н и й  фонд

Р а з о м  з а г а л ь н и й  т а  
с п е ц іа л ь н и й  ф о н д и

П п ч а Т в г ь к а  м іс ь к а  р а л а

В и к о н а в ч и й  к о м і т е т  П о ч а ї в с ь к о ї  м і с ь к о ї  р а д а

100203 Благоустрій міст, сіл, селиш Безпечне місто 2016 - 2017 роки 60 000,0 60 000,0

350344
Субвенції з  місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм сошально-економічногог та 
культурного розвитку регіонів

Програма створення належних умов центру 
обслуговування платників податків при 
Кременецькій ОДП1 на 2015-2016 роки

15 000,0 15 000,0

350344
Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм сош альноекономічногог та 
культурного розвитку регіонів

Програма підтримки державної політики у сфері 
казначейського обслуговування бюджетних коштів 
Управління Державної казначейської служби 
України у Кременецькому районі Тернопільської 
області на 2015-2019 роки

23 000,0

23 000,0

0.0
0,0

В с ь о г о 98 000,0 0,0 98 000.0

Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України 

‘ Заповнюється у разі прийняття вілповшиоиАмісиевою радою рішення прю застосування ПЦМ у бюджетному1 процесі

’ Найменування згідно з тнповоюіїірогр^іД^крі маснфікаиіао видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі 
С ек ретар  м ісько ї ради _  ____ В .Я .У йввн

І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 липня 2016 року

Про внесення змін в рішення сесії 
Почаївської міської ради № 435 
від 07.07.2016р. «Про затвердження 
п рое ктно-кошто рисної до ку м ента ції 
«Реконструкція очисних споруд м. Почаїв,
Тернопільської області»

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.327 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України № 560 
від 11 травня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів 
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в п.1 рішення сесії Почаївської міської ради № 435 від 
07.07.2016р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації 
«Реконструкція очисних споруд м. Почаїв Тернопільської області» та 
викласти пункт 1 даного рішення у такій редакції: «Затвердити проектно- 
кошторисну документацію (робочий проект) «Реконструкція очисних 
споруд м. Почаїв, Тернопільської області» загальною кошторисною 
вартістю 5974,922 тис. грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят чотири 
тисяч дев’ятсот двадцять дві) гривні, в тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

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

п

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ

від Ж  липни 2016 року №

Про внесення доповнень до Регламенту 
Почаївської міської ради сьомого скликання

З метою впорядкування нумерації рішень Почаївської міської ради, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
Почаївської міської ради

1. Доповнити Регламент Почаївської міської ради , затверджений рішенням 
сесії №12 від 15.12.2015 р., статтею 101 - 1 глави 10 Розділу III наступним 
змістом : « Рішенням міської ради, прийнятим з питань , що були внесені до 
порядку денного сесії сьомого скликання, присвоюється номер, починаючи з 
цифри «1».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Почаївської 
міської ради В.Я. У Йвана.

ВИРІШИЛА

В. С. БОЙ КО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» липня 2016 року №445

Про звернення щодо встановлення мораторію 
на підвищення цін і тарифів на 
житлово-комунальні послуги 
та можливості зниження цін 
на оплату тарифів

З метою запровадження мораторію на підвищення цін і тарифів або м’якшого соціально- 
справедливого графіку їх росту, прив’язаного до темпу росту мінімальних заробітних плат 
на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ та електроенергію, 
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в України”, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо можливості 
встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та 
можливості зменшення ціни на оплату тарифів.
2. Контроль за виконанням рішення покдаути на секретаря Почаївської міської ради
У йвана Василя Яковича. /

« <с, ~ • -
.-»її IIе**/

Місьіфгіі£]|н н'р»< л В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «20» липни 2016 року № 446

Про підтримку рішеним Тернопільської 
обласної ради від 31.05.2016 року № 234 «Про 
звернення депутатів Тернопільської обласної 
радило Президента України Порошенка П.О.,
Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України щодо 
необгрунтованості тарифної політики 
для населення України»

Керуючись ч,2 ст.10, ч.2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши рішення Тернопільської обласної ради від 31.05.2016 року № 234 «Про звернення 
депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України Порошенка П.О., Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України щодо необґрунтованості тарифної політики для населення 
України», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності та етики, сесія міської ради

1. Підтримати рішення Тернопільської обласної ради від 31.05.2016 року № 234 «Про 
звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України Порошенка П.О., Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необгрунтованості тарифної політики для населення 
У країни » (додається),

2. Рішення надіслати до Президента України Порошенка П.О., Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України.

3. Текст звернення опублікувати в засобах масової інформації, оголосити по районному 
радіомовленню.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань прав людини, 
законне

ВИРІШИЛА:

В.С. Бойко



0
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

Від «20» липня 2016 року № 447

Про визначення 
опорної школи та її філій 
в Почаївській міській об’єднаній 
територіальній громаді

Керуючись п.ЗО ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 104-108 Цивільного Кодексу України, 
Господарським Кеуцексом України, на виконання вимог Закону України від 
24 грудня 2015 року №911 -VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, п.4,6 постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р 
№79 «Про несення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», 
листа Міністерства освіти і науки України від 28.01.2016 року №1-10/251 
«Про створення опорних шкіл», враховуючи Наказ Управління освіти і 
науки від 04.04.2016 року №114 «Про підсумки проведення конкурсу на 
кращий проект опорної школи», сесія Почаївської міської ради

1 Визначити Почаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, Почаївської міської 
ради Тернопільської області опорною школою

2 Визначити Почаївську ЗОНІ І ступеня відокремленим підрозділом Почаївської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (філією опорної школи)

3 Визначити Старотаразьку ЗОШ 1-П ст. відокремленим підрозділом Почаївської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (філією опорної школи) без пониження ступеня

4 Процес реорганізації зазначених в даному рішенні загальноосвітніх навчальних 
закладів розпочати по закінченню 2016/2017 навчального року

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
молоді , спорту та соціального захисту

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 448

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 
у спільну сумісну власність 
в м. Почаїв, вул. 1,Франка, 6 
гр. Плетюк В.О та гр. Білінськін Л.О.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. І.Франка, 6 гр. Плетюк В.О., та гр. 
Білінської Л.О., які просять 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. І.Франка, 6 у спільну сумісну 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”, сесія Почаївської міської ради

В І! Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Плетюк Валентині Олексіївні та гр. Білінськін Людмилі Олексіївні на 
виготовлення технічної документації 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 в м. Почаїв, вул.
І.Франка, 6 у спільну сумісну власність.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста Почаївської міської 
ради Олени і ка М.Г.

М іський голопа Н.С.Бойко,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року №449

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ДІЛЯНКИ в 
натурі (на місцевості) в с. Затишшя, 
вул. Зелена, ЗО гр. Королюку І.А.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, ЗО гр. Королюка І.А., 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, ЗО 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. Королюку Івану Антоновичу 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 6123410500:02:001:3548 у с. Затишшя, вул. Зелена 
,30 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Королюку Івану Антоновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 30

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

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

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 20 липня 2016 року № 450

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
нату рі (на місцевості) в с. Затишшя, 
вул. Зелена, гр. Королнжу І.А.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, ЗО гр. Королюка І.А., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, та передати дану ділянку безоплатно 
у власність, керуючись ст. 12,79,107,] 18,120,121,125,126,186 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. Королюку Івану Антоновичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2508 га для ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3548 у с. Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Королюку Івану Антоновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2508 га для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена.

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

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

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 451

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. І.Хворостецького, 34-а 
гр. Вінцковському Г.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. 1. Хворостецького, 34-а гр. Вінцковського 
Г.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. І. Хворостецького, 34-а, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Вінцковському Григорію Михайловичу 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 м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 34-а.

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

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 452

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Кременецька , 78- а гр. Сіморі І.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 84 гр. Сімори І.С., 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 м. Почаїв, вул. 
Кременецька, 78-а 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. Сіморі Івану Семеновичу 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 6123410500:02:001:3536 у м. Почаїв, вул. 
Кременецька, 78 -а землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сіморі Івану Семеновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 78-а.

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

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

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 453

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
нату рі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Шкільна , 53 гр. Оскалюку І.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 53 гр. Оскалюка І. Г., 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 м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 53 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. Оскалюку Ігору Григоровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3551 у м. Почаїв, вул. Шкільна, 
53 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Оскалюку Ігору Григоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 53.

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

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

М іський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 454

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
в м. Почаїв, вул. Чанковського 
гр. Голубу Р.М.

Розглянувши заяву жителя м. Київ пр. Оболонський, 49 кв 24, гр. Голуба Р.М., 
який просить надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території щодо 
зміни цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чанковського, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, "Про 
регулювання містобудівної діяльності" Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року « 
290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації , сесія міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Голубу Роману Миколайовичу на розроблення детального плану 
території власної земельної ділянки площею 0,0600 га за кадастровим номером: 
6123410500:02:001:3532 в м. Почаїв, вул. Чайковського по зміні її цільового 
призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити виконавчий комітет 
Почаївської міської ради.

3. Фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів власника 
земельної ділянки.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища.

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 20 липня 2016 року № 455

Про внесення змін в рішення сесії 
Почаївської міської ради № 210 
від 23.02.2016 року на ім’я 
Сімори І.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 84 гр. Сімори І.С., який 
просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 210 від 23.02.2016 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 м. Почаїв, вул. Кременецька» уточнивши площу 
земельної ділянки, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний 
кадастр”, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в пункт 1 рішення сесії Почаївської міської ради № 210 від 23.02.2016 
року «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Кременецька Сіморі І.С..»,змінивши розмір земельної ділянки із 0,8822 га 
на розмір 0,8600 га.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року №456

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 оренду 
в м. Почаїв, вул. Грушевського, 1 гр. Фрунзі А. М.

Розглянувши заяву жителя м. Кишинів, вул. Армянська, 47 кв 16 гр. Фрунзи А.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. Грушевського, 1 в оренду терміном на 5 років, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Дати дозвіл гр. Фрунзі Анжелі Михайлівні на виготовлення технічної документації 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 в м. Почаїв, вул. Грушевського, 1 в оренду терміном на 5 
(п’ять) років .

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 л и і і і і н  2016 року №457

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлений (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 68 
гр. Діімиіч І.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 68 гр. Димнім І.В., 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. Шевченка, 68, 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. Димнім Інні Василівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка, 68-А.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста Почаївської міської 
ради ОлейнІ!уа-'УЦ.

В И Р І Ш И Л А :

В.С.Бойїсо



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 458

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. Шевченка, 88 
гр. Просяній А.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 88 гр. Просяної А.М.., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою шодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Шевченка, 88, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Просяній Анні Михайлівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,0900 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2719 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Шевченка, 88.

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

М іський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 л і п н і й  2016 року № 457

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної докумен тації 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. Шевченка, 68 
гр. Димнім І.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 68 гр. Димніч І.В., 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. Шевченка, 68, 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. Димніч Інні Василівні 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 м. Почаїв, вул. Шевченка, 68-А.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста Почаївської міської
ради Олени і *4 І.  і і   ̂ . -

В И Р І Ш И Л А :



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року №459

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. Старотаразька, 27 
гр. Онук Л.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул.Бригадна, 36 гр. Онук Л.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 м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 27, керуючись ст. І 2,79,107,118,120,121,125,126,186 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Онук Любові Анатоліївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в розмірі 0,1000 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 27.

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

М іський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 20 липня 2016 року № 460

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Лосятинська, 60-а гр. Шаповалу О.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Сагайдачного, 10 гр. Шаповала О.І., який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 60-а, 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

В И Р І Ш И Л А :

1 Дати дозвіл гр. Шаповалу Олегу Івановичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 60-а за 
рахунок земель попереднього землекористувача, гр. Костюк Ніни Михайлівни,, які були надані 
їй в користування для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Лосятинська в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 461

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Дружби, 32 гр. Кравець В.Ф. 
та гр. Гопне В.Б.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Дружби, 32 гр. Кравець В.Ф., та гр. Гоппе 
В.Б., які просять 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 м. Почаїв, вул. 
Дружби, 32 та передати її у спільну сумісну 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", "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. Кравець Валентині Федорівні та гр. Гоппе Валентині Борисівні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної д іл я н к и  В 
натурі (на місцевості) площею 0,0760 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером
6123410500:02:001:3541 в м. Почаїв, вул. Дружби, 32 у спільну сумісну власність.

2. Передати гр. Кравець Валентині Федорівні та гр. Гоппе Валентині Борисіні безоплатно у 
спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,0760 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Дружби, 32.

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

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

М іський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року №462

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Березина, 58-а гр. Савчук О.Б.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 58-а гр. Савчук О.Б., 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. 
Березина, 58-а 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 Борисівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3550 у м. Почаїв, вул. Березина, 
58-а землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Савчук Ользі Борисівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
І споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 58-а

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

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

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 463

Про внесення змін в назву рішення сесії 
Почаївської міської ради 
№312 від 12.04.2016 року на ім’я 
Притули С.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 110 гр. Притули С.А., 
який просить внести зміни в рішення сесії Почаївської міської ради № 312 від 12.04.2016 
року 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 
оренду в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 110 гр. Притулі С.А.» , керуючись ст 26, 33 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України “Про 
землеустрій”, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в назву рішення сесії Почаївської міської ради № 312 від 12.04.2016 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 
оренду в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 110 гр. Притулі С.В.», виключивши слова : «в 
оренду».

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇІїСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 464

Про иадаїшн дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлений) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Л.Українки, 9 
гр. Невірковцю П.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 9 кв 6 гр. Невірковця П.А., 
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.Л.Українки, 9, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,] 26,186 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

ІЗ И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Невірковцю Петру Андрійовичу 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 м. Почаїв, вул. Л.Українки, 9.

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

М ісьіаїй голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року №465

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шевченка гр. Бойку М.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 68 гр. Ьойка М.О., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шевченка, 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. Бойку Михайлу Олександровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 0,2054 га та 0,1350 га у 
власність для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка за 
рахунок земель попереднього землекористувача, Димніч Інни Василівни, які були 
надані їй в користування для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Шевченка в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

“ "  ‘ пня покласти на спеціаліста Почаївської міської

В И Р І Ш И Л А :

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року №466

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ДІЛЯНКИ в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Шевченка, 68 гр. Гуцало С.М. 
та гр. Гуцало А.О.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Шевченка, 68 гр. Гуцало С.М., та гр. Гуцало 
А.О., які просять 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 м. Почаїв. вул. 
Шевченка, 68 та передати її у спільну сумісну 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", "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. Гуцало Сергію Максимовичу та гр. Гуцало Аллі Олександрівні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0972 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером
6123410500:02:001:3542 в м. Почаїв. вул. Шевченка, 68 у спільну сумісну власність.

2. Передати гр. Гуцало Сергію Максимовичу та гр. Гуцало Аллі Олександрівні безоплатно у 
спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,0972 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шевченка, 68.

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

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

М іський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
МДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 467

Про затвердження технічної документації 
із землеустою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ДІЛЯНКИ в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Сонячна , 15 гр. Шевчук Н.Я.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 46 гр. Шевчук Н.Я., 
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. 
Сонячна, 15 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. Шевчук Надії Яківні 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 6123410500:02:001:3538 у м. Почаїв, вул. Сонячна, 
15 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шевчук Надії Яківні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 15.

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

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

М іський голова В.С.Бойко.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року №468

Про затвердження технічної документації 
Із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в м. Почаїв, 
вул. Дружби, 20 гр. Головач Г.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Дружби, 20 гр. Головач Г.О.. 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. 
Дружби, 20 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. Головач Галині Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0730 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3540 у м. Почаїв, вул. Дружби, 
20 землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Головач Галині Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0730 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби, 20.

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

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 20 липня 2016 року № 469

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. Макарснка, З 
гр. Фасолько Л.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Макаренка, 3 гр. Фасолько Л.Ф.. 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. Макаренка, 3, 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 1 Іочаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Фасолько Леоніду Федоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,0658 та для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 3.

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

М іський голо на В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2016 року № 470

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.Ст.Тараж, вул. Молодіжна,21 
гр. Буц Володимиру Івановичу

Розглянувши заяву жителя с.СтТараж, вул Молодіжна,21 гр. Буц Володимира 
Івановича, 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 Ст Тараж вул Молодіжна, 21, 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

В И Р І Ш И Л А :

1 Надати дозвіл гр Буц Володимиру 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 Ст.Тараж, вул. Молодіжна 21.

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

Міський голова В.С.Бойко



1
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

Від «20»  липня 2016 року №471

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. Лосятинська, 50 гр. Майстровенко Н.З.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул Лосятинська, 50 гр Майстровенко Н.З., 
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 Лосятинська, 50, керуючисьст 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

В И Р І Ш И Л А :

1 Надати дозвіл гр Майстровенко Ніні Захарівні 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 м Почаїв, вул. Лосятинська, 50

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

Міський голова В .С  Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Віл «20»  липня 2016 року №472

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 оренду 
в м. Почаїв, вул. Суворова, 11 гр. Шнайдрук В.І.

Розглянувши заяву жителя м. ГІочаїв, вул.Макаренка, 42, гр Шнайдрука Віктора 
Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою шодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в оренду в м. Почаїв, вул. Суворова, 11 керуючись сг. 
12,7е), 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 ГІочаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шнайдруку Віктору Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,0789 та для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в оренду терміном на 5 років, в м Почаїв, вул. 
Суворова, 11

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

Міський голова В.С.Ьойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20»  липня 2016 року №473

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. Котляревського, 1 гр. Смакоуз Ф.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Котляревського, І гр. Смакоуз Ф Д , 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.Котляревського, 1, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Смакоуз Федору Дорофійовичу 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 м. Почаїв, вул. Котляревського,!.

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

М іський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20»  липня 2016 року №474

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 м. Почаїв, вул. Котляревського гр. Смакоуз Ф.Д,

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв,вул.Котляревського, 1 гр. Смакоуз Ф.Д. , який 
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 м. Почаїв, вул.Котляревського, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Смакоуз Федору Дорофійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) в розмірі 0,1700 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Котляревського.

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

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20»  липня 2016 року №475

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. Котляревського, 3 гр. Смакоуз .В.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул.Котляревського, 1 гр. Смакоуз В.Ф. , 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.Котляревського, 3, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Смакоуз Віктору Федоровичу 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 м. Почаїв, вул. Котляревського,3.

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

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2016 року X» 476

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
вул. Котляревського гр. Смакоузу В.Ф

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Котляревського, 3 гр. Смакоуза В.Ф., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. 
Котляревського, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Смакоузу Віктору Федоровичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в розмірі 0,1000 га у власність для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Котляревського, з яких 0,0800 га за рахунок 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, яка надана йому у 
користування в межах населеного пункту, в тому числі ріллі та 0,0200 га за рахунок 
земель попереднього землекористувача, гр. Смакоуза Федора Дорофійовича, які були 
надані йому в користування для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Котляревського, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

М іський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20»  липня 2016 року №477

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
вул. Котляревського гр. Смакоуз А.Ф,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Котляревського, 1 гр. Смакоуз А.Ф , яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва Б м. Почаїв, вул. 
Котляревського, 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

В И Р І Ш И Л А :

1 Надати дозвіл гр. Смакоуз Антоніні Федорівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в розмірі 0,1200 га у власність для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Котляревського за рахунок земель 
попереднього землекористувача, гр. Смакоуза Федора Дорофійовича, які були надані 
йому в користування для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Котляревського, в межах населеного пункту, втому числі ріллі..

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

Міський голова
В.С.Бойко


