
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 року № 9 /Л

Про затвердження 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. Колгоспна, 1 
гр. Гоцкалюк З.А.

Розглянувши заяву жительки с.Старий Тараж, вул. Колгоспна, 1, гр. Гоцкалюк З.А., 
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 в с. Старий Тараж, вул. 
Колгоспна, 1 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Гоцкалюк Зінаїді Андріївні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0487 в 
с.Старий Тараж, вул. Колгоспна, 1, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Гоцкалюк Зінаїді Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 1.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль ' і покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міськиі

питань мі 
природної

ельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 року № З  ІЗ

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Тараж, гр. Гоцкалюк З.А.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж гр. Гоцкалюк З.А., яка просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Старий Тараж, вул. Колгоспна та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись 
ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Гоцкалюк Зінаїді Андріївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,6052 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0486 в с. Старий 
Тараж вул.Колгоспна для ведення особистого селянського господарства землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гоцкалюк Зінаїді Андріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,6052 га для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Тараж, вул. Колгоспна.

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

4. Контроль з виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 року №

Про затвердження 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. Резніка, 33 
гр. Шилюку В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, Шилюка В.В., 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. Старий Тараж, вул. Резніка, 33 та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст. 26 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. Шилюку Віктору Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0272 в 
с. Старий Тараж, вул. Резніка, 33 землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Шилюку Віктору Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Резніка , 33.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

4. Контроль за виї ' я покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобуд іельних відносин та охорони навколишнього
природного сере,

г
Міський голо В.С. Бойко
Олєйнік М.Г. .І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 року № 3~ / з

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. Шкільна, 5, 
гр. Романюку Б.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Романюка Б.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. Старий Тараж, вул. 
Шкільна, 5, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
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. Романюку Богдану Володимировичу 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. Старий Тараж, вул. 
Шкільна, 5.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 року № 9 / 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. Колгоспна, 39, 
гр. Наклюцькому І.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Наклюцького І.О., 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. 
Колгоспна, 39, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 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. Наклюцькому Івану Олексійовичу 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. Старий Тараж, вул. 
Колгоспна, 39.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.
*

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середови,,,а

В И Р І Ш И Л А :

Олейнік М.Г. ,

М ІСЬКИ Й  го л о в В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 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. Колгоспна, гр. Наклюцькому І.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, гр. Наклюцького І.О., 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 с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Наклюцькому Івану Олексійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в розмірі 0,7717га в с. Старий Тараж, вул. 
Колгоспна для ведення особистого селянського господарства.

2. Термін дії данного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього

В И Р І  Ш И Л А :

Міський гол В.С. Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАІ(ВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року №  9 / &

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. Зарічна, 4, гр. Кравець Т.П.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Кравець Т.П., 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. Зарічна, 4, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Кравець Тетяні Петрівні 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. Зарічна, 4.

2. Термін дії данного рішення один рік з моменту його прийняття.
і

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуваї ' льних відносин та охорони навколишнього
природного середові

В И Р І Ш И Л А :

Олейнік М.Г.

МІСЬКИЙ голов

]
В.С. Бойко

Г405П&



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 року № 9/9
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. Комарин, гр. Кравець Т.П.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Кравець Т.П., 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. Комарин, вул. Зарічна керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26 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. Кравець Тетяні Петрівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) в розмірі 0,0709 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, вул. Зарічна.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони

В И Р І  Ш И Л А :

В.С. Бойко
Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 930
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. Сонячна, 39,
гр. Білорус Н.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Білорус Н.І., 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. 
Сонячна, 39, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 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. Білорус Надії Іванівні 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. Старий Тараж, вул. Сонячна, 39.

2. Термін дії даного рішення оДин рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовиі"°

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

\



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 року № 9л

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Білорус Н.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Білорус Н.І., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, главою 84 Цивільного кодексу. 
України, ст. 26 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. Білорус Надії Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність площею 0,3212 га в с. Старий Тараж, для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель померлого 
землекористувача Бовта Івана Андрійовича, в межах населеного пункту, в тому числі 
ріллі.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовишя

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко
Олейнік М.Г. (



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Веселову А.О.

Розглянувши заяву жителя с.Зоря, Саратського р-ну Одеської обл. гр. Веселова А.О., 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 
Тараж, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, главою 84 
Цивільного кодексу України, ст. 26 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. Веселову Антону Олександровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність площею 0,3300 га с. 
Старий Тараж, вул. Шкільна та 0,3809 га в с. Старий Тараж, вул. Шкільна для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель померлого землекористувача 
Романюка Сергія Дмитровича, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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

В И Р І Ш И Л А :

Г

М ІСЬКИ Й  го л о в В.С. Бойко
Олейнік М.Г. ^



№ 933

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, гр. Федоруку С.В.

Розглянувши заяву жителя с. Ридомиль, гр. Федорука С.В., який просить затвердити 
проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж 
вул. Колгоспна,77 та передати дану ділянку у власність, керуючись
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 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 :

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року

1. Затвердити гр. Федоруку Сергію Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,2500 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0492 в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 77 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Федоруку Сергій) Васильовичу у власність земельну ділянку площею 
0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 77.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування. ав?йтєі?ту9і^ земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середови^^ч-^рем ё^5^N

іМіський голова
\\

В.С.Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 9 $  ч

Про надання дозволу 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. Фабрична 
гр. Поляков А.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 42 гр. Полякова 
А.С., 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. Фабрична, 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 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Полякову Андрію Степановичу на розроблення детального плану 
забудови території земельної ділянки площею 0,1200 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3666 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. Фабрична.

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити Почаївську міську 
раду.

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
іих відносин та охорони навколишнього природного

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

Капрічук О.М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 18 » серпня 2017 року

Про затвердження 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. Граби, 4
гр. Чорнобай М.Г. .

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Граби, 4, гр. Чорнобай М.Г., 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 в м. Почаїв, вул. Граби, 4 та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 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. Чорнобай Марії Григорівні 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 6123410500:02:001:3675 у 
м. Почаїв, вул. Граби, 4, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Чорнобай Марії Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Граби, 4.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 926
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
в м. Почаїв, вул. Граби, 4 
гр. Чорнобай М.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Граби, 4 гр. Чорнобай М.Г., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Граби, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 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. Чорнобай Марії Григорівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0635 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3674 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв вул. Граби, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Чорнобай Марії Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0635 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Граби.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури* земельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

В.С. Бойко

Капрічук О.М .£



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 18 » серпня 2017 року № 9 2 У

Про затвердження 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. Наливайка, 24 '
гр. Ткач Н.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Наливайка, 24, гр. Ткач Н.С., 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 в м. Почаїв, вул. Наливайка, 24 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 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. Ткач Надії Степанівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) міеж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0820 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3594 у м. Почаїв, вул. 
Наливайка, 24, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Ткач Надії Степанівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0820 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 24.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

їй, земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко
Капрічук О.М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року

Про внесення змін до рішення 
№ 830 від 24.05.2017р.
22 сесії Почаївської міської ради 
гр. Генсіцькій 3.1.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 49, гр. Генсіцької З.І., яка 
просить внести зміни в рішення № 830 від 24.05.2017р., 22 сесії Почаївської міської ради, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Виключити п. 1 та внести зміни в пункт 2 рішення № 830 від 24.05.2017р. 22 сесії 
Почаївської міської ради та викласти в такій редакції: «1. Надати дозвіл гр. Генсіцькій 
Зої Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0500 га в м. Почаїв вул. Волинська для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель попереднього 
землекористувача померлої матері Ільницької Людмили Григорівни, які були надані 
їй в користування для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Волинська, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі».

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 18 » серпня 2017 року № 929
Про затвердження 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, 27 
гр. Гукайло І.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Франка, 27, гр. Гукайло І.О., 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 м. Почаїв, вул. І.Франка, 27 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, рт. 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. Гукайло Івану Олександровичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0806 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3716 у 
м. Почаїв, вул. І.Франка, 27, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Гукайло Івану Олександровичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0806 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. І.Франка, 27.

і

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуванні^Яд^їтеіктури,. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середоЕ

Міський голо В.С. Бойко
Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 9зо
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. Волинська, 40 
гр. Гичці Г.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 40 гр. Гички Г.І., 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. 
Волинська, 40 керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, 
ст. 26 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. Гичці Галині Іванівні 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. Волинська,40. .

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ч,

В И Р І Ш И Л А :

/У с*

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

' РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 93/

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Волинська, гр. Гичці Г.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 40, гр. Гички Г.І., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Волинська, 
керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 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. Надати дозвіл гр. Гичці Галині Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0412 га в м. Почаїв вул. 
Волинська для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
попереднього землекористувача померлого батька Вінічук Івана Павловича, які були 
надані йому в користування для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв вул. Волинська, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 9 3 $ .

Про затвердження детального плану 
території по зміні цільового призначення 
земельної ділянки із ведення особистого 
селянського господарства під землі для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв вул. Шалівка 
гр. Приснжнюк В.Б.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шалівка, 12а, гр. Присяжнюк В.Б., яка 
просить затвердити детальний план території по зміні цільового призначення власної 
земельної ділянки із ведення особистого селянського господарства під землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 
Почаїв вул. Шалівка, 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 Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Присяжнюк Вікторії Борисівні детальний план території по зміні 
цільового призначення земельної ділянки із ведення особистого селянського 
господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд площею 0,14000 га за кадастровим номером: 
6123410500:02:001:1340 в м. Почаїв, вул. Шалівка.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудувацня«, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природйбго'сербімзвцща.

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук 0 .1̂



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 933
Про затвердження детального
плану території 
по вул. Тиха в м. Почаїв 
гр. Октовичу Р.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Я.Мудрого, 52 гр. Октовича Романа 
Сергійовича щодо затвердження детального плану території по зміні цільового 
призначення власної земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд в м. Почаїв по вул. Тиха, враховуючи протокол громадських слухань від 
20.07.2017р. та висновки постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
керуючись 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 Почаївської міської 
ради

1. Затвердити гр. Октовичу Роману Сергійовичу детальний план території по зміні 
цільового призначення земельної ділянки за кадастровим номером: 
6123410500:02:001:3331 площею 0,1442 га для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, по вул. Тиха, розроблений 
Тернопільським обласним комунальним підприємством « Містобудівельник».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

Капрічук О.М,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 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. Наливайка, 43 
гр. Притулі В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 43 гр. Притули В.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 м. Почаїв, вул. 
Наливайка, 43 керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 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. Притулі Володимиру Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0773 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка,43.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

Капрічук О.М^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 9 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 м. Почаїв вул. Молодіжна, 54 
гр. Романюку Б.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Молодіжна, 54 гр. Романюка Б.П.., 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. Молодіжна, 54 керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26 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. Романюку Борису Пилиповичу 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. Молодіжна, 54.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
ппиполного сепеловитпя

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

Капрічук 0 .\£,'



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 9 ^ 6

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. Молодіжна, гр. Романюку Б.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Молодіжна, 54, гр. Романюка Б.П., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Молодіжна, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія 
Почаївської міської ради ,

1. Надати дозвіл гр. Романюку Борису Пилиповичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0306 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Молодіжна.

2. Термін дії данного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
ІірнрОДНОГО СЄГ4,'  -,‘'іи ,," ,а

В И Р І Ш И Л А :

Міський голо В.С. Бойко

Капрічук О.М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Волинська, гр. Павлюку Р.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 11 гр. Павлюка Р.П., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Волинська та передати дану 
ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26 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. Павлюку Роману Павловичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0637 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3711 в м. Почаїв вул. Волинська для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Павлюку Роману Павловичу у власність земельну ділянку площею 
0,0637 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Волинська.

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

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

В.С. Бойко

А І Г



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 9Р

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. Макаренка, З 
гр. Личовій Н.Л.

Розглянувши заяву жительки м. Красилів вул. Булаєнка, 11/1 кв.21 гр. Личової Н.Л., 
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. Макаренка, 3, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 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. Личовій Наталії Леонідівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0658 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 3.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням данрго рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного се—...........

В И Р І Ш И Л А :

Міський голо В.С. Бойко

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 18 » серпня 2017 року

Про затвердження 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. Спортивна, 33 
гр. Вітомському В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Лідихів, гр. Вітомського В.В., 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 м. Почаїв, вул. Спортивна, 33 та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст.26 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. Вітомському Віктору Васильовичу 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 6123410500:02:001:3563 у 
м. Почаїв, вул. Спортивна, 33, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту. ■

2. Передати гр. Вітомському Віктору Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Спортивна, 33.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, апхітекгурц*'земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовийіи^.ремезе ^/'с4 ~ ■ -—-- >і^—гх

В.С. БойкоМіський голої

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № в

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. Суворова, 11 
гр. Шнайдрук І.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 11 гр. Шнайдрук І.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 м. Почаїв, 
вул. Суворова, 11 керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 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. Шнайдрук Івану Вікторовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0789 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 11.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

Калрічук О.М:



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № й  У/

Про надання дозволу 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. Бригадна 
гр. Топоровнч Г.Є.

Розглянувши заяву жительки с. Явора Турківського р-ну, Львівської обл., гр. 
Топорович Галини Євстахівни, яка 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. 
Бригадна, 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 Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Топорович Галині Євстахівні на розроблення детального плану 
забудови території власної земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3070 в м. Почаїв, вул. Бригадна, по зміні її цільового призначення із 
земель для ведення особистого селянського господарства в землі 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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 р.

Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 3 д 
СПД-ФО Жадан І.В.

№ 9 1 /2 .

Розглянувши заяву СПД-ФО Жадан І.В., яка просить надати дозвіл на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної ділянки, яку орендує згідно договору оренди землі 
від 02.07.2007р. в м. Почаїв вул. Возз’єднання, Зд, керуючись Земельним кодексом 
України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, 
“Про державний земельний кадастр”, сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл СПД-ФО Жадан Ірині Володимирівні на проведення експертно-грошової 
оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 
0,0030 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0178 в м. Почаїв по вул. 
Возз’єднання, Зд.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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

і
Міський голову В.С. Бойко
Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № Ш
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 м. Почаїв вул. Монастирська, 
в м. Почаїв вул. Грушевського, 
в м. Почаїв вул. Липова, гр. Бойко І.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Монастирська, 9, гр. Бойко І.Д., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Монастирська, м. Почаїв вул. Грушевського, м. Почаїв вул. 
Липова, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради .

1. Надати дозвіл гр. Бойко Ігору Дмитровичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,0973 га в м. Почаїв вул. Грушевського для ведення особистого 
селянського господарства, площею 0,0485 га в м. Почаїв вул. Монастирська для 
ведення особистого селянського господарства, площею 0,0500 га в м. Почаїв вул. 
Липова для ведення особистого селянського господарства.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

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

В И Р І Ш И Л А :

х М//

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О М .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року № 9 ^ ^

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. Гоголя, гр. Левченко М.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. М, Рожко, 2 кв. 5 гр. Левченко М.І., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для веденні 
особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Гоголя, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Левченко Миколі Івановичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1400 га в м. Почаїв вул. Гоголя для ведення особистого 
селянського господарства.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісії* 
з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного

В И Р І Ш И Л А :

Міський го.і В.С. Бойко

Капрічук О .М ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 18 » серпня 2017 року №

Про внесення змін в рішення №783 
від 28 березня 2017р. 20 сесії 
Почаївської міської ради 
та надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Книш Р.М.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Л.Українки, 39/32 гр. Книш Р.М., 
яка просить внести зміни в рішення №783 від 28 березня 2017р. 20 сесії Почаївської 
міської ради та надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Липова, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 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. Внести зміни в п.1 рішення №783 від 28 березня 2017р. 20 сесії Почаївської міської 
ради на гр. Книш Р.М. та викласти в такій редакції: «1.Надати дозвіл гр. Книш Раїсі 
Марківні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність площею 0,0212 га в м. Почаїв, вул. Липова для ведення 
особистого селянського господарства за рахунок земель попереднього 
землекористувача померлої матері Медвідь Ганни Іванівни, які були надані їй в 
користування для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Липова, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі».

2. Термін дії даного рішення рік з моменту його прийняття.

3.

навколишнього

Міський голова
Капрічук ОМ

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 

природного середовища.
/ і

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 18 » серпня 2017 року № З

Про внесення змін в рішення №782 
від 28 березня 2017р. 20 сесії 
Почаївської міської ради на гр. Книш Р.М. 
та надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Книш В.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Л.Українки, 39/32 гр. Книш Р.М., 
яка просить внести зміни в рішення №782 від 28 березня 2017р. 20 сесії Почаївської 
міської ради та розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Л.Українки, 39/32 гр. Книш 
В.Г., який просить надати дозвіл йа виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Липова, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 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. Внести зміни в п.1 рішення №782 від 28 березня 2017р. 20 сесії Почаївської міської 
ради на гр. Книш Р.М. та викласти в такій редакції: «1.Надати дозвіл гр. Книш 
Вадиму Григоровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність площею 0,1004 га в м. Почаїв, вул. Липова для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель попереднього 
землекористувача померлої бабусі Медвідь Ганни Іванівни, які були надані їй в 
користування для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. 
Липова, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі».

2. Термін дії даного рішення рік з моменту його прийняття.

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

. .. / ^ 2 0  .  /І/ОО
//«Г х І
I I  т  о /

Міський голова. . В.С. Бойко

Капрічук О .М ^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 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. Озерна, 64 а 
гр. Кушіль С.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв вул. Бондарська, 15 гр. Кушіль С.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 м. Почаїв, 
вул. Озерна, 64 а керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія 
Почаївської міської ради

№ 9 ^ 7

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кушіль Степану Васильовичу 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. Озерна, 64 а.

2. Термін дії даного рішення один рік з моменту його прийняття.

З Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища,

Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 18 » серпня 2017 року №

Про затвердження 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. Миру, 21 *
гр. Сиротюк М.Я.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Миру, 21, гр. Сиротюк М.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 в м. Почаїв, вул. Миру, 21 та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 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. Вважати 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 в м. Почаїв, 
вул. Миру, 21 матеріалами інвентаризації, що проведені на даній земельній ділянці 
інженером-землевпорядником В.А. Василюком.

2. Затвердити матеріали інвентаризації земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Миру, 21 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.

3. Затвердити гр. Сиротюк Марії 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 6123410500:02:001:3624 у м. Почаїв, вул. 
Миру, 21, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

4. Передати гр. Сиротюк Марії Яківні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Миру, 21.

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

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуванні, (ар^р^Еури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середо ви (ц а .^ ’ ||

її о "
Міський голову В.С. Бойко
Калрічук O.M



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «18»  серпня 2017 року № УГУ

Про затвердження 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, 1, 
гр. Зінкевичу Ф.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М. Рожко, 2 кв. 6 гр. Зінкевича Ф.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 в м. Почаїв, вул. Макаренка, 1 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 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. Зінкевичу Федору Семеновичу 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 6123410500:02:001:3562 у 
м. Почаїв, вул. Макаренка, 1, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту. •

2. Передати гр. Зінкевичу Федору Семеновичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 1.

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
емельних відносин та охорони навколишнього

II у- 1 и
Міський голова В.С. Бойко

Капрічук О.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 18 » серпня 2017 року ,

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території 
земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Котляревського 
гр. Сотнічуку А.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Медова, 18, гр. Сотнічука Андрія 
Сергійовича, який просить надати дозвіл на розроблення детального плану території 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Котляревського, 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 Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Сотнічуку Андрію Сергійовичу на розроблення детального плану 
території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. 
Котляревського, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити Почаївську міську

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

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

В И Р І Ш И Л А :

раду.

природного середовіцда."
/ /  о в,«-

В.С. Бойко

Капрічук О.М^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «18» серпня 2017 року № 9 S  /

Про затвердження Програми 
«Розвиток земельних відносин та 
раціональне використання земельних 
ресурсів на території 
Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки».

Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 
землеустрій», відповідно до п.22 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», згідно «Порядку розроблення та виконання 
місцевих цільових програм», затвердженого рішенням сесії Почаївської 
міської ради №792 від 12.04.2017 р., з метою подальшого розвитку земельних 
відносин, підвищення ефективності використання земельних ресурсів та 
виконання заходів щодо раціонального їх використання і охорони земель, 
сесія міської ради

В И Р І ШИ Л А :

1. Затвердити програму «Розвиток земельних відносин та раціональне 
використання земельних ресурсів на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017 -2018 роки» згідно додатку 1.

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

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

« 18» серпня 2017 року

Про затвердження Програми 
« Створення сучасних систем 
управління громадою на 2017-2018 роки».

З метою удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах 
ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної 
активності,відповідно до п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
У країні»,сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму « Створення сучасних систем управління громадою на 
2017-2018 роки», згідно додатку.

2.Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської міської
ради.

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 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «18» серпня 2017 року №  953
Про затвердження Програми 
«Сприяння поліції у підвищенні 
рівня безпеки громадян на території 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки»

З метою задоволення потреб населення у поліцейських послугах та 
поліпшення ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань, 
об’єднанні зусиль поліції, органів місцевого самоврядування та 
громадськості у запобіганні правопорушень на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, враховуючи пропозиції постійної комісії 
з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, 
керуючись п. 22 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» сесія Почаївської міської ради

1.Затвердити програму «Сприяння поліції у підвищенні рівня безпеки 
громадян на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2018 роки» згідно додатку Ідо цього рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань прав людини^законності, депутатської діяльності і етики.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В. С. Бойко

Чубик А.В.

У



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Віл « 18 » серпня 2017 року № & &

Про внесення змін до програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку 
Почаївської МОТГ на 2017 рік

З метою забезпечення комплексного та ефективного соціально- 
економічного розвитку Почаївської МОТГ на 2017 рік, враховуючи зміни в 

. прогнозних показниках надходжень до бюджету, зміни до місцевих цільових 
програм, керуючись п.22 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни до програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

2. Внести зміни у розділ 4 Програми, в таблицю «Завдання та заходи» та 
викласти у редакції згідно додатку 1 до рішення.

3. Внести зміни у додаток до програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської МОТГ на 2017 рік, доповнивши новим

’ переліком цільових програм та вилучивши програми , які не фінансуються у 
2017 році та викласти у редакції згідно додатку 2 до рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з
стицій та бюджету.

ВИРІШИЛА:

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «18» серпня 2017 року №  9 £5
Про внесення змін до комплексної 
гірограми«Впровадження та 
застосування енергоефективних та 
енергозберігаючих
заходів у закладах освіти Почаївської 
МОТГна 2017-2019 рр.»

З метою внесення доповнень та уточнень до програми «Впровадження та 
застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах 
освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр», керуючись «Порядком 
розроблення та виконання місцевих цільових програм», затвердженого 
рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., п.22 ч.І ст.26 
Закону. України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

1. Внести наступні зміни до комплексної програми «Впровадження та 
застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах 
освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр.»:

1) У таблицю «Напрямки та перелік завдань Програми»:
- у графі перелік заходів програми п. 1.1. викласти у такій редакції:

«Капітальний ремонт Почаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Почаївської міської ради 
Тернопільської області із застосуванням енергозберігаючих технологій (Блок 
А) та (Блок Б); '

- у графі джерела фінансування навпроти заходу 1.1. текст викласти у 
такій редакції: «Державний бюджет (освітня субвенція) та місцевий 
бюджет».

2. Контроль, виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань єоціальнога економічного розвитку, інвестицій та бюджету.. ^  — -

В И Р І Ш И Л А :

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ч е т в е р т а  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

Від «18» серпня 2017 року №

Про делегування повноважень щодо 
методичного супроводу навчальних 
закладів Почаївської МОТГ відділу 
освіти Кременецької РДА

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
стаття 54, частини 4 ст. 14-1 Прикінцевих положень Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», ст.93 Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про загальну середню освіту» ст.40, Закону України 
«Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», «Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом 
МОН України від 06.10. 2010 року № 930, враховуючи рекомендації управління 
освіти і науки Тернопільської ОДА сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Делегувати Відділу освіти Кременецької РДА повноваження щодо 
методичного супроводу навчальних закладів Почаївської МОТГ на 2017 
рік.

2. Укласти договір Почаївською міською радою з Кременецькою районною 
радою щодо передачі коштів на виконання делегованих повноважень у 
2017 році.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «18» серпня 2017 року №

Про передачу коштів 
з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету 
на галузь «Охорона здоров'я»

Розглянувши лист Кременецької районної державної адміністрації від 
27.07.201.7 року №02-932/02-11 про потребу у додаткових коштах для 
фінансування медичних установ районну до кінця 2017 року, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 93, 101 
Бюджетного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету кошти, як міжбюджетний трансферт у вигляді іншої 
субвенції на галузь «Охорона здоров’я» в сумі 200000 (двісті тисяч) грн. для 
забезпечення виплат заробітної плати та відповідних нарахувань на заробітну 
плату працівникам Почаївської районної комунальної лікарні до кінця 2017 
року.

2. Доручити міському голові Бойку В.С. укласти та підписати договір 
про передачу та прийняття міжбюджетного трансферту як іншої субвенції по 
галузі «Охорона здоров’я» з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету для забезпечення виплат заробітної плати та нарахувань на 
заробітну плату працівникам Почаївської районної комунальної лікарні до 
кінця 2017 року в сумі 200000 грн. ( двісті тисяч) гривень. (Додаток 1).

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

ЖIі- З
Міський голойа В.С.Бойко

\’ с
А
А



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 18 » серпня 2017 року № &

Про передачу коштів з 
Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного 
бюджету на галузь «Соціальне 
забезпечення»

Розглянувши лист Кременецького територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) №94 від 04.07.2017р. щодо 
потреби коштів для виплати заробітної плати соціальним працівникам, що 
обслуговують населення на території Почаївської міської обєднаної 
територіальної громади, з метою забезпечення належного рівня соціального 
захисту та соціального обслуговування населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади у 2017 році, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 101 Бюджетного кодексу 
України, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту як іншу субвенцію 
на галузь «Соціальне забезпечення» на оплату праці працівників, які надають 
соціальні послуги міському та сільському населенню на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади через Кременецький територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до кінця 2017 
року в сумі 266200 (двісті шістдесят шість тисяч двісті) гривень.

2. Доручити міському голові Бойку В.С. укласти та підписати договір про 
передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів як іншої субвенції на галузь 
«Соціальне забезпечення» на оплату праці працівників, які надають соціальні 
послуги міському та сільському населенню на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади через Кременецький територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) до кінця 2017 року в 
сумі 266200 (двісті шістдесят шість тисяч двісті) гривень, (додаток 1)

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

Міський голова В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 18 » серпня 2017 року №

Про передачу коштів з 
Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного 
бюджету на галузь «Освіта»

Розглянувши лист Відділу освіти Кременецької РДА щодо розрахунку 
вартості послуг методичного супроводу та враховуючи проект рішення сесії 
Почаївської міської ради про делегування повноважень щодо методичного 
супроводу навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади Відділу освіти 
Кременецької районної державної адміністрації, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 101 Бюджетного кодексу 
України, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету, як міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції на галузь 
«Освіта» для забезпечення, делегованих Почаївською міською радою Відділу 
освіти Кременецької РДА, повноважень щодо методичного супроводу 
навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської 
міської об'єднаної територіальної громади до кінця 2017 року в сумі 38000 
(тридцять вісім тисяч ) гривень.

2. Доручити міському голові Бойку В.С. укласти та підписати договір про 
передачу та прийняття міжбюджетного трансферту як іншої субвенції на 
галузь «Освіта» для забезпечення, делегованих Почаївською міською радою 
Відділу освіти Кременецької РДА, повноважень щодо методичного супроводу 
навчального процесу у загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади до кінця 2017 року в сумі 38000 
(тридцять вісім тисяч) гривень, (додаток 1).

^ ' - -  .  . . .3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань соціально-екрнфм^нно^о розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова^
\

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«18» серпня 2017 року № $ 6  &

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2017 рік

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, відповідно до 
пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статей 14, 78 Бюджетного Кодексу України, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШ ИЛА  :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2017 
рік на 1726800 гривень за рахунок:

податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 
1126000 гривень;

податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами 
за результатами річного декларування на суму 20800 гривень;

земельного податку з юридичних осіб на суму 300000 гривень;
надходження від орендної плати за користування цілісними 

майновими комплексами та іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності на суму 280000 гривень.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2017 
рік за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського 
бюджету на 1383100 гривень:

2.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 1383100 грн.
з них на:
• оплату праці 446300 грн.
в тому числі:
КПКВ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально -  

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 210000 грн.

КПКВ 0111010 «Дошкільна освіта» 70000 грн.
КПКВ 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти» 66300 грн.
КПКВ 0114100 «Школи естетичного виховання дітей» 100000 грн.
• поточні видатки 936800 грн.
в тому числі:



КПКВ 0111010 «Дошкільна освіта» 31000 гри.
КПКВ 0111090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти» 40000 грн.
КПКВ 0111150 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів інших 

закладів післядипломної освіти» 1500 грн.
КПКВ 0114070 «Музеї і виставки» 600 грн.
КПКВ 0114090 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» 52500 грн.
КПКВ 0116060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 307000 грн.
з них на програму «Безпечне місто 2016 -  2017 роки» - 60000 грн.
КПКВ 0118800 «Інші субвенції» (Кременецькому районному бюджету) 

504200 грн., з них на:
- Фінансування на оплату праці працівників, які надають соціальні 

послуги міському та сільському населенню Почаївської мотг через Кременецький 
територіальний центр соціального обслуговування -  266200 грн.;

- Фінансування закладів охорони здоров’я Почаївської мотг -  200000 
грн.;

- Фінансування методичних послуг відділом освіти Кременецької РДА -  
38000 грн.

3. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2017 
рік 199700 гривень вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01.01.2017 року:

3.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 199700 грн.
з них на:
• поточні видатки 199700 грн.
в тому числі:
КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 99700 грн.

КПКВ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» (на спів 
фінансування поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного 
значення відповідно до постанови КМУ від 29.03.2017р. № 303)
100000 грн.

4. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2017 рік за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) в сумі 343700 гривень, за рахунок перевиконання дохідної 
частини загального фонду міського бюджету:

5.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 343700 грн.
з них на:
• капітальні видатки 343700 грн.
в тому числі:
КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (Програма 
«Впровадження та застосування енергоефективних та енергозберігаючих 
заходів у  закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019роки» 48000 грн.



КПКВ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 200700
грн.

КПКВ 0117470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» 
(Програма «Реконструкція водопровідної мережі в м. Почаїв на 2017-2018 роки) 
95000 грн.

5. Спрямувати на видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) 
міського бюджету на 2017 рік 1082021 гривень залишку коштів спеціального 
фонду станом на 01.01.2017 року, з них за рахунок коштів:

бюджету розвитку (спеціального фонду) -  928121 грн. в тому числі 
освітньої субвенції -  297910 грн.;

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту -  153900
грн.

5.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 1082021 грн.
з них на:
• капітальні видатки 1082021 грн.
в тому числі:
КПКВ 0111010 «Дошкільна освіта» (Програма «Впровадження та 

застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у  закладах освіти 
Почаївської МОТГна 2017-20ІЯроки» 33000 грн.
КПКВ 0116430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» 
(Програма «Розроблення проектно-будівної документації Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади» 597211 грн.

КПКВ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 153900
грн.

КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 297910 грн.

6. Збільшити обсяг доходів бюджету розвитку (спеціального фонду) 
міського бюджету на 2017 рік на 47000 гривень за рахунок коштів пайової участі 
у розвитку інфраструктури населеного пункту.

7. Збільшити обсяг видатків бюджету розвитку (спеціального фонду) 
міського бюджету на 2017 рік на 47000 гривень:

7.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на 47000 грн.
з них на:
• капітальні видатки 47000 грн.
в тому числі:

КПКВ 0116650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» 47000 грн.
8. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік 

(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2016 року № 634 
«Про міський бюджет на 2017 рік»), замінивши цифри кодів фінансування 208400 
«Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом з 
мінус 1500000 на мінус 1871700, за спеціальним фондом -  з 1500000 на 1871700, у 
тому числі бюджет розвитку -  з 1500000 на 1871700.



9. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році 
будуть проводитися за рахунок коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду 
міського бюджету (додаток 6 до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 
2016 року № 634 «Про міський бюджет на 2017 рік»), згідно з додатком 1.

10. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток 7 до 
рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2016 року № 634 «Про міський 
бюджет на 2017 рік»), згідно з додатком 2.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 серпня 2017 року № 9  6 /

Про внесення змін до Положення про 
порядок розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності 
на території міста Почаїв

Відповідно до статей 25, 26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Законів України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про ратифікацію 
Європейської хартії місцевого самоврядування», «Про регулювання містобудівної 
діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативних актів, з 
урахуванням наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 21.10.2011р. №244 «Про затвердження Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», 
враховуючи рішення сесії Почаївської міської ради № 2167 від 27.03.2015р. «Про 
затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території міста Почаїв», сесія Почаївської міської ради:

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території міста Почаїв, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 2167 від 27.03.2015р., 
добавивши розділ 5 «Порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності» до даного Положення

2. Вважати Почаївський комбінат комунальних підприємств виконавцем послуг з 
демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 
території Почаївської МОТГ.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



Додаток №1
до рішення сесії Почаївської міської ради 
№______ від 18.08.2017р.

5. Порядок демонтажу тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності

5.1. Порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності (надалі - Порядок) розроблено з метою регулювання відносин, 
пов’язаних з демонтажем тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності (надалі - ТС), визначає підготовку, механізм та умови демонтажу ТС, 
подальше використання демонтованих ТС та відшкодування витрат пов’язаних з 
демонтажем.
5.2. Правові підстави для прийняття Порядку: пункт 2.30 Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 21.10.2011р. №244 встановлено, що у разі 
закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного 
встановлення тимчасової споруди, така тимчасова споруда підлягає демонтажу. 
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 16 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів» на об’єктах благоустрою забороняється самовільно 
встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, 
кіоски тощо.
5.3. У цьому Порядку терміни застосовуються у такому значенні:

5.3.1. Демонтаж тимчасової споруди (ТС) -  комплекс заходів, які 
передбачають відокремлення ТС від місця її розташування або розбирання, 
транспортування до місця їх подальшого тимчасового зберігання та приведенням 
території розташування ТС в належний стан з відновленням елементів 
благоустрою.

5.3.2. Комісія з демонтажу тимчасових споруд та визначення відновної 
вартості об’єктів благоустрою на території міста Почаїв (надалі - Комісія) -  
колективний орган створений для реалізації рішень виконавчого комітету 
Почаївської міської ради щодо демонтажу ТС та вирішення інших питань 
пов’язаних з демонтажем ТС і визначені відновної вартості об’єктів благоустрою.

5.3.3. Інші поняття та терміни визначаються діючими нормативно- 
правовими актами.
5.4. ТС підлягає демонтажу, а відповідна територія приведенню у належний стан з 
відновленням елементів благоустрою у наступних випадках:

5.4.1. Закінчення строку дії паспорта прив’язки.
5.4.2. Відсутності паспорта прив’язки ТС, інших дозвільних документів;
5.4.3. Закінчення, скасування дозволу на встановлення ТС;
5.4.4. Самовільне розміщення ТС;
5.4.5. Невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС, 

будівельним нормам;
5.4.6. Відсутності документа, що посвідчує право на земельну ділянку;
5.4.7. Коли є рішення судових органів або подання інших органів державної 

влади;
5.4.8. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.4.9. Виявлення безхазяйної ТС.

5.5. Підставою для проведення демонтажу ТС є рішення виконавчого комітету 
міської ради про демонтаж ТС. В рішенні повинно бути зазначено місце



розташування ТС, відомості про власника (особу, яка здійснила встановлення) ТС 
(якщо вони відомі), з визначенням для власника строку добровільного демонтажу, 
який становить десять робочих днів та вимогою про приведення ВІДП ОВ ІДН О Ї 

території в належний стан з відновленням елементів благоустрою.
5.6. Витрати на демонтаж ТС відшкодовуються відповідно до вартості виконаних 
робіт з вантаження, перевезення, зберігання ТС та відшкодування витрат на 
відновлення благоустрою згідно з Порядком визначення відновної вартості 
об’єктів благоустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
15.06.2006 №826 та Методики визначення відновної вартості об'єкта благоустрою, 
затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
України від 03.11.2008 № 326.
5.7. Встановлення підстав для демонтажу ТС здійснюється комісією з демонтажу 
тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності (надалі Комісія) 
міської ради, що створюється розпорядженням міського голови на підставі 
здійснення перевірки дозвільно-погоджувальної документації та отриманих 
звернень від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, 
організацій та громадян.
5.8. Рішення виконавчого комітету міської ради про демонтаж ТС протягом трьох 
робочих днів з моменту його підписання надсилається власнику ТС 
рекомендованим листом з повідомленням про дату і час проведення демонтажу 
(якщо власник, користувач відомий) та розміщується на офіційному веб-порталі 
Почаївської міської ради в мережі Інтернет або публікується відповідне 
повідомлення у черговому номері районної газети «Діалог» (якщо власник, 
користувач невідомий).
5.9. Відключення ТС від інженерних мереж проводять експлуатуючі організації 
цих мереж протягом 10 робочих днів з моменту отримання рішення виконавчого 
комітету Почаївської міської ради про демонтаж ТС після розірвання угод з 
вилученням приладів обліку.
5.10. У разі невиконання власником ТС рішення виконавчого комітету міської 
ради щодо добровільного демонтажу ТС та не приведення місця розміщення ТС у 
належний стан з відновленням благоустрою протягом строку, зазначеного у 
рішенні, демонтаж ТС здійснюється Почаївським комбінатом комунальних 
підприємств. Для технічного забезпечення демонтажу залучаються комунальні 
підприємства міської ради або суб’єкти господарювання на підставі рішення чи 
договору, які володіють необхідними для цього обладнанням і технікою.
5.11. Під час демонтажу ТС опечатується або описується (у разі розбирання) і 
Комісією складається акт демонтажу (акт зовнішнього огляду) ТС у 3-х 
примірниках, який містить наступні відомості:

- дата, час, місце складання акта;
- прізвище, ім’я, по батькові членів комісії з демонтажу ТС та осіб, які були 

присутніми при демонтажі;
- місце розташування ТС, відомості про власника якщо він відомий, та 

підстави для її демонтажу;
- найменування підприємств, що виконують демонтаж ТС;
- опис ТС, що демонтується (розбирається): геометричні параметри, 

матеріал, з якого виготовлена ТС, наявність підключення до інженерних мереж, 
технічний стан ТС, перелік візуально виявлених недоліків (пошкоджень) з 
обов’язковою фото фіксацією з усіх боків, інформація про опечатування ТС та 
інше;

- відомості щодо місця тимчасового зберігання ТС;



- відомості про фото/відеофіксацію демонтажу ТС.
Акт може містити й інші відомості, які члени комісії будуть вважати за 

необхідне зазначити в ньому.
5.12. Якщо власник ТС був належним чином поінформований про дату і час 
демонтажу ТС, особи, члени Комісії, що брали участь у проведені такого 
демонтажу не несуть відповідальності за неушкодженість та збереження майна, 
що знаходиться в межах ТС.
5.13. Після відокремлення ТС від місця її розташування (розбирання), ТС 
транспортується і передається на тимчасове зберігання комунальному 
підприємству, задіяному в демонтажі (Почаївський ККП).
5.14. Впродовж п’яти робочих днів з моменту демонтажу ТС виконавчий комітет 
міської ради надсилає власнику ТС рекомендованим листом повідомлення про 
виконання демонтажу ТС, місце її тимчасового зберігання, суму коштів, яка 
підлягає відшкодуванню за демонтаж ТС із відповідним розрахунком або на 
офіційному веб-порталі Почаївської міської ради в мережі Інтернет (якщо 
власник, користувач не відомі).
5.15. Демонтована ТС повертається власнику на підставі акта приймання- 
передавання після відшкодування ним витрат з демонтажу та відновлення 
благоустрою.
5.16. Якщо демонтаж здійснюється комунальним підприємством міської ради на 
підставі рішення виконавчого комітету міської ради витрати, пов'язані з 
демонтажем, транспортуванням та зберіганням ТС, відшкодовуються її власником 
комунальному підприємству задіяному у виконанні цих робіт.
5.17. У разі, якщо впродовж шести місяців з дати демонтажу від власника не 
надійде заява про повернення демонтованої ТС та власник не відшкодує витрат 
пов’язаних з демонтажем ТС, такі дії відповідно до частини 1 статті 347 
Цивільного кодексу України будуть свідчити про відмову від права власності на 
ТС на користь територіальної громади.
5.18. Питання, не врегульовані цим Порядком, регулюються згідно з нормами 
чинного законодавства України.
5.19. Спори, що виникають з питань застосування цього Порядку або дій Комісії 
вирішуються в судовому порядку.

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

від 18 серпня 2017 року № Н г

Про введення в штатний 
розпис Почаївського міського 
будинку культури 0,5 посади 
керівника театрального гуртка

Розглянувши лист директора Почаївського міського будинку культури 
№ 472 від 26.07.2017 року про введення в штатний розпис 0,5 посади керівника 
театрального гуртка з 01.09.2017 року , керуючись ст.26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської ради

В и р і ш и л а :

1. Ввести в штатний розпис Почаївського міського будинку культури з 
01.09.2017 року 0,5 посади керівника театрального гуртка.

2. Головному бухгалтеру Почаївського міського будинку культури внести 
зміни до штатного розпису з 01.09.2017 року.

3. Оплату праці здійснювати згідно з чинним законодавством.

4. Дане рішення оприлюднити на веб-сайті Почаївської міської ради.

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

Міський голова в.с. ьойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 року № 963
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо зміни 
меж села Старий Тараж 
Кременецького району 
Тернопільської області.

Заслухавши інформацію міського голови Бойка Василя Сергійовича та голови 
постійної депутатської комісії міської ради з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Марутовського 
Валерія Володимировича щодо розширення меж населеного пункту села Старий Тараж, що 
має велике практичне значення та дає можливість включити в межі села певні об’єкти, 
підприємства і передбачити території для розміщення нових виробничих об’єктів, що в свою 
чергу вплине на додаткові надходження до місцевого бюджету і дасть можливість вирішити 
соціально - економічні питання, питання розвитку інфраструктури, благоустрою населеного 
пункту; враховуючи Генеральний план сіл Старий Тараж та Комарин, керуючись ст. 
12,173,174,184 Земельного кодексу України, ст. 19,25,46 Закону України «Про землеустрій», 
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення проекту землеустрою щодо 
зміни меж села Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області за 
рахунок земель державної, комунальної та приватної власності, земель запасу і 
резервного фонду міської ради орієнтовною площею 1682,35 га.

2. Проект землеустрою подати на розгляд та затвердження в установленому Законом

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, ар льних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, р*

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від 18 серпня 2017 року № 9 & 1/

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо зміни 
меж села Комарин 
Кременецького району 
Тернопільської області

Заслухавши інформацію міського голови Бойка Василя Сергійовича та голови 
постійної депутатської комісії міської ради з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Марутовського 
Валерія Володимировича щодо розширення меж населеного пункту села Комарин, що має 
велике практичне значення та дає можливість включити в межі села певні об’єкти, 
підприємства і передбачити території для розміщення нових виробничих об’єктів, що в свою 
чергу вплине на додаткові надходження до місцевого бюджету і дасть можливість вирішити 
соціально - економічні питання, питання розвитку інфраструктури, благоустрою населеного 
пункту; враховуючи Генеральний план сіл Старий Тараж та Комарин, керуючись ст. 
12,173,174,184 Земельного кодексу України, ст. 19,25,46 Закону України «Про землеустрій», 
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення проекту землеустрою щодо 
зміни меж села Комарин Кременецького району Тернопільської області за рахунок 
земель державної, комунальної та приватної власності, земель запасу і резервного 
фонду міської ради орієнтовною площею 819,77 га.

2. Проект землеустрою подати на розгляд та затвердження в установленому Законом

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

*// /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТРЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «18» серпня 2017 року № G ê S

Про внесення змін до 
складу тендерного комітету 
Почаївської міської ради

У зв’язку із змінами у кадровому складі Почаївської міської ради та з метою 
забезпечення виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (із 
змінами та доповненнями), відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Примірного положення про тендерний комітет або 
уповноважену особу (осіб)», затвердженого наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 року № 5577, сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до складу тендерного комітету Почаївської міської ради, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №566 від 16 вересня 
2016 року, виключивши з його складу:

Новаковську І.Ю. -  начальника юридичного відділу Почаївської міської 
ради;
та включити до його складу:
Риндич М.В. -  спеціаліста юридичного відділу Почаївської міської ради;

2. Затвердити склад тендерного комітету із внесеними змінами згідно 
додатку 1 до цього рішення.

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

Міський голова 3. С. Бойко



Додаток 1
_ . до рішення сесії

№ У (о -Звід «18» серпня 2017 року

Склад тендерного комітету

1. Чубик Андрій Віталійович -  заступник міського голови, голова тендерного 
комітету;

2. Іващук Олександр Миколайович -  програміст системний, заступник голови 
тендерного комітету;

3. Горобець Ганна Данилівна -  спеціаліст фінансового відділу Почаївської 
міської ради, секретар тендерного комітету;

4. 5оцюк Ольга Іллівна -  головний бухгалтер фінансового відділу Почаївської 
міської ради, член тендерного комітету;

5. Риндич Мар’яна Василівна -  спеціаліст юридичного відділу Почаївської 
міської ради, член тендерного комітету;

Секретар міської ради В. Я. Уйван



УКРАЇНА
ІЮЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ч ет в ер т а  СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

Від «18» серпня 2017 року №  9 6 6

Про внесення змін до рішення 
сесії Почаївської міської ради 
№44 від «20» липня 2016 року 
«Про визначення опорної ніколи 
та її філій в ІІочаївській міській 
об’єднаній територіальній громаді»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 
26 ст.60, Цивільного Кодексу України ст. 104-108,на виконання вимог Закону 
України від 24 грудня 2015 року №>911 -VI11 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, п.4.6 постанови Кабінету Міністрів України» листа 
Міністерства освіти і науки України від 28.01 2016 року №1-10/251 «Про 
створення опорних шкіл», враховуючи рекомендації управління освіти і науки 
Тернопільської ОДА сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення сесії Почаївської міської ради №44 від «20» 
липня 2016 року «Про визначення опорної школи та її філій в ІІочаївській 
об’єднаній територіальній громаді»

2. Пункт 4 рішення сесії Почаївської міської ради №44 від «20» липня 2016 
року викласти у наступній редакції: «Процес реорганізації зазначених в 
даному рішенні загальноосвітніх навчальних закладів розпочати по 
закінченню 2017-2018 навчального року».

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

Міський голова в.с.ьоико


