
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

11 грудня 2017р. м. Почаїв № 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Про скликання двадцять 
сьомої сесії Почаївської міської  
ради сьомого скликання  
 

Відповідно до п.4, 9 статті 46-ї Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні»: 

 

1. Скликати двадцять сьому сесію Почаївської міської ради сьомого скликання 

21 грудня 2017 року у четвер о 10.00 год. в актовому залі приміщення 

Почаївського міського будинку культури за адресою вул. Шевченка, 2, м. 

Почаїв  

2. На порядок денний винести питання: 

2.1. Про Про міський бюджет на 2018 рік. 

2.2. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-

2019 роки. 

2.3. Про передачу коштів медичної субвенції з Почаївського міського бюджету 

до Кременецького районного бюджету. 

2.4. Про передачу коштів на видатки з оплати комунальних послуг та 

енергоносіїв з Почаївського міського бюджету до Кременецького 

районного бюджету на галузь охорона здоров’я. 

2.5. Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 

районного бюджету на галузь соціальне забезпечення. 

2.6. Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 

районного бюджету на галузь соціальний захист та соціальне 

обслуговування. 

2.7. Про затвердження Положення про порядок списання майна, що належить 

до комунальної власності Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

2.8. Про встановлення розміру відрахувань частини чистого прибутку (доходу) 

комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до бюджету 

Почаївської міської ради на 2018 рік. 

2.9. Про затвердження вартості гарячого харчування в закладах освіти 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018р. 

2.10. Про визнання таким, що втратило чинність рішення 7-ої сесії Почаївської 

міської ради шостого скликання від 20.06.20011 року № 297. 

2.11. Про оплату праці на 2018 рік. 

2.12. Про оплату праці виконуючого обов’язки старости сіл Старий Тараж та 

Комарин на 2018рік. 



2.13.  Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до Кременецького 

районного бюджету на галузь освіти. 

2.14. Про внесення змін до програми організації свят та розвитку культури і 

мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2018 роки. 

2.15. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки. 

2.16. Про внесення змін до програми «Розвиток земельних відносин та 

раціональне використання земельних ресурсів на території Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки». 

2.17. Про внесення змін до регламенту Почаївської міської ради. 

2.18. Про надання дозволу на передачу на умовах договору позички частини 

нежитлового приміщення адміністративної будівлі Почаївської міської 

ради у с. Старий Тараж. 

2.19. Про затвердження переліку видів громадських робіт у 2018 році на 

території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

2.20. Земельні питання. 

2.21. Різне. 

3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової 

інформації повідомлення про скликання двадцять сьомої сесії Почаївської 

міської ради VII скликання, організувати підготовку та проведення 

пленарного засідання сесії міської ради; забезпечити організаційно-технічне 

проведення сесії міської ради. 
 
 
 
 
Міський голова         В.С. БОЙКО 


