
 
УКРАЇНА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ  РАЙОН 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

міського голови 
 

від «17» березня 2017р.       №  32 
 
м. Почаїв 
 
Про скликання двадцятої 
сесії Почаївської міської  
ради сьомого скликання  
 

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

самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати двадцяту сесію Почаївської міської ради сьомого скликання  

28 березня 2017 року у вівторок о 10.00 год. в актовому залі приміщення 

Почаївської міської ради за адресою вул. Шевченка, 4, м. Почаїв  

2. На порядок денний винести питання: 

2.1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік. 

2.2. Про затвердження місцевої Програми поводження з твердими 

побутовими відходами на території Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020рр. 

2.3. Про продовження дії Програми «Безпечне місто 2016-2017». 

2.4. Про затвердження Програми організації громадських робіт на 2017 рік на 

території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади. 

2.5. Про затвердження Програми будівництва та реконструкції мереж 

зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2018рр. 

2.6. Про затвердження Програми ремонту та реконструкції вулиць і доріг 

населених пунктів Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017-2018рр. 

2.7. Про затвердження Програми «Реконструкція водопровідної мережі м. 

Почаїв на 2017-2018рр.». 

2.8. Про затвердження Програми «Розроблення містобудівної документації 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади». 

2.9. Про затвердження правил благоустрою, санітарного утримання 

територій,забезпечення чистоти і порядку Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

2.10. Про надання дозволу Почаївському міському будинку культури на 

передачу комунального майна на баланс підвідомчих установ 

Почаївської міської ради. 

2.11. Про внесення змін до Статуту Почаївського комбінату комунальних 

підприємств. 



2.12. Про сплату орендної плати по договору оренди нерухомого майна № 11 

від 01.04.2015р. 

2.13. Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 660 від 

23.01.2017 року «Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської 

ради № 431 від 07.07.2016 року «Про встановлення місцевих податків і 

зборів на 2017 рік». 

2.14. Про передачу доріг комунальної власності у с. Старий Тараж на баланс 

Почаївського комбінату комунальних підприємств. 

2.15. Про передачу транспортних засобів Почаївської міської ради на баланс 

Почаївського комбінату комунальних підприємств. 

2.16. Про внесення змін до Положення про організацію харчування учнів у 

Почаївській ЗОШ I-III ст. на 2017 рік. 

2.17. Земельні питання. 

2.18. Різне 

 

3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової 

інформації повідомлення про скликання двадцятої 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 


