УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від

19 липня 2017 року

№

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Батюх О.Д.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина, 35 гр. Батюх
Оксани Дмитрівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу на
лікування своїх батьків - Батюх Наталії Петрівни та Батюх Дмитра
Андрійовича, взявши до уваги довідки з медичних закладів та акт
депутатського обстеження від 12 липня 2017року та керуючись Положенням
про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року,
виконавчий комітет
міської ради
В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Батюх Оксані Дмитрівні в
розмірі 2000 (дві тисячі ) гривень,
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Батюх Оксані
Дмитрівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.

В .С . БО Й К О

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від

19 липня 2017 року

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Корчевній Л.В.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Дорошенка, 14 гр.
Корчевної Людмили Василівни , яка просить виділити одноразову грошову
допомогу, взявши до уваги акт депутатського обстеження від 10 липня 2017
року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від
19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр.
Василівні в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

Корчевній Людмилі

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Корчевній Людмилі

Міський голова
Лівар Н.М.

В .С . БО Й К О

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19 липня 2017 року

№

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Романюку В.І.
Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Вишнева, 18 «а» гр.
Романюка Володимира Івановича , пенсіонера, інваліда 1-ї групи загального
захворювання, який просить виділити одноразову грошову допомогу на
лікування, взявши до уваги довідку № 73 від 10.07.2017 року Почаївської РКЛ
та акт депутатського обстеження від 10 липня 2017 року та керуючись
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах,
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року,
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Романюку Володимиру
Івановичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати
Володимиру Івановичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.

гр.

В .С . Б О Й К О

Романюку

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від

19 липня 2017 року

№

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Мушій М.В.
Розглянувши заяву жительки с. Ст. Тар аж вул. Вишнева, 49 гр. Мушій
Марії Василівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу у
зв’язку із тим, що 02.07.2017 року у її житловому будинку сталася пожежа,
беручи до уваги акт про пожежу від 02.07.2017 року, депутатський акт
обстеження від 07.07.2017 року та керуючись Положенням про надання
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Мушій Марії Василівні в
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.
2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Мушій Марії Василівні
одноразову грошову допомогу.

М іський голова* ^
Лівар Н,М.

В .С . БО Й К О

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від

19 липня 2017 року

№ /3 1 5

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Зінюк З.Д.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Суворова, 37 гр. Зінюк
Зінаїди Данилівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу
взявши до уваги акт депутатського обстеження від 09 липня 2017року та
керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р іш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Зінюк Зінаїді Данилівні в
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Зінюк Зінаїді
Данилівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М,

В.С. БО Й К О

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від

«;9 »

липня 2017 року

№

Про затвердження проектно кошторисної документації на
робочий проект «Капітальний
ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. в м. Почаїв
Кременецького району Тернопільської
області з використанням
енергозберігаючих технологій (Блок А)
Розглянувши лист адміністрації Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 5
липня 2017 року за вхід № 432, відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 11
травня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердженім проектів будівництва і
проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов'Кабінету Міністрів України», та експертного звіту від 26 червня 2017
року № 20-0326-17 філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Тернопільській
області, виконавчий комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ
1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту
«Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів в м. Почаїв Кременецького району
Тернопільської області з використанням енергозберігаючих технологій (Блок
А)» загальною вартістю 1464,527 тис. гри..
Характеристика будівництва - капітальний ремонт.
Проектна організація - ДК ПВІ «Тернопільагропроект».
Інженер проекту - Байко В.Б.
2. Контроль виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального
захисту населення.
^

Міський голова..
/•
/У

Чубик А.В.

В.С. Бойко

