
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Рішення
«28» лютого 2018 року № 1160
м. ГІочаїв

П ро  за т вер д ж ен н я  зв іт у  п ро  
в и к о н а н н я  м іс ьк о го  б ю д ж ет у
за 2 0 1 7 р ік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного 
кодексу України, Почаївська міська рада

В И Р І  Ш И Л А  :

1. Затвердити звіт «Про виконання міського бюджету за 2017 
рік» по доходах в сумі 46478058 гривень та по видатках в сумі -  47456737 
гривень:

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в сумі -  
44878530 гривень та по видатках в сумі -  41202411 гривень (додаток № 1).

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в сумі 
1599528 гривень та по видатках в сумі -  6254326 гривень (додаток № 2).

Міський гол В,С, Бойко

Боцюк О.І.



Додаток № 1

Аналіз виконання плану по доходах
На 29.12.2017

грн.

ККД Доходи
отг м. Почаїв

Поч.річн. Уточн.річн. Уточ.пл. за Факт +/- % вик.
10000000 Податкові надходження 13000000,00 15438500,00 15438500,00 17985017,88 2546517,88 116,49
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, подат 5520000,00 6967500,00 6967500,00 8155452,86 1187952,86 117,05
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 5520000,00 6967500,00 6967500,00 8155452,86 1187952,86 117,05
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєте 5520000,00 6882700,00 6882700,00 7857266,36 974566,36 114,16
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєтьс 0,00 0,00 0,00 166965,94 166965,94 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуєтьс 0,00 84800,00 84800,00 131220,56 46420,56 154,74
13000000 Рентна плата та плата за використання інших пр 0,00 0,00 0,00 50940,25 50940,25 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісовк 0,00 0,00 0,00 9501,05 9501,05 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісовк 0,00 0,00 0,00 9501,05 9501,05 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 0,00 0,00 41439,20 41439,20 0,00
13030200 Рентна плата за користування надрами для виде 0,00 0,00 0,00 41439,20 41439,20 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 4100000,00 4100000,00 4100000,00 4352073,31 252073,31 106,15
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підак^ 0,00 900000,00 900000,00 698370,77 -201629,23 77,60
14021900 Пальне 0,00 900000,00 900000,00 698370,77 -201629,23 77,60
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територі 0,00 2500000,00 2500000,00 2689250,61 189250,61 107,57
14031900 Пальне 0,00 2500000,00 2500000,00 2689250,61 189250,61 107,57
14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами госпо,- 4100000,00 700000,00 700000,00 964451,93 264451,93 137,78
18000000 Місцеві податки 3380000,00 4371000,00 4371000,00 5106828,84 735828,84 116,83
18010000 Податок на майно 1110000,00 1766000,00 1766000,00 2032233,09 26623:5,09 115,08
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне відземе/ 0,00 0,00 0,00 2157,75 2157,75 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земе/ 0,00 0,00 0,00 21444,57 21444,57 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земе/ 200000,00 200000,00 200000,00 159616,58 -40383,42 79,81
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земе; 150000,00 150000,00 150000,00 232283,27 82283.27 154,86
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 160000,00 736000,00 736000,00 881415,07 145415,07 119,76
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 240000,00 240000,00 240000,00 265914,30 25914,30 110,80
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 180000,00 260000,00 260000,00 280000,15 20000,15 107,69



X
І 18010900 Орендна плата в фізичних осіб 180000,00 180000,00 і 180000,00 174818,071 -5181,93 97,12
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 0,00 0,00 14583,33 14583,33 0,00
18030000 Туристичний збір 0,00 0,00 0,00 41664,11 41664,11 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особ 0,00 0,00 0,00 12991,04 12991,04 0,00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особам 0,00 0,00 0,00 28673,07 28673,07 0,00
18050000 Єдиний податок 2270000,00 2605000,00 2605000,00 3032931,64 427931,64 116,43
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 180000,00 180000,00 180000,00 152624,29 -27375,71 84,79
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2040000,00 2375000,00 2375000,00 2832108,01 457108,01 119,25
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаре 50000,00 50000,00 50000,00 48199,34 -1800,66 96,40
19000000 Інші податки та збори 0,00 0,00 0,00 319722,62 319722,62 0,00
19090000 Податки та збори, не віднесені до інших категор 0,00 0,00 0,00 319722,62 319722,62 0,00
19090100 0,00 0,00 0,00 319722,62 319722,62 0,00
20000000 Неподаткові надходження 440000,00 869300,00 869300,00 1137219,37 267919,37 130,82
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльн 0,00 0,00 0,00 15567,00 15567,00 0,00
21080000 Інші надходження 0,00 0,00 0,00 15567,00 15567,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00 0,00 0,00 5967,00 5967,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за пс 0,00 0,00 0,00 9600,00 9600,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від не 440000,00 869300,00 869300,00 1121652,37 252352,37 129,03
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 0,00 0,00 21764,44 21764,44 0,00
22010300 Адміністративний збір за проведення державно 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послу 0,00 0,00 0,00 7860,44 7860,44 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 0,00 0,00 0,00 11904,00 11904,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користуван 440000,00 869300,00 869300,00 1099829,24 230529,24 126,52
22080400 Надходження від орендної плати за користуван 440000,00 869300,00 869300,00 1099829,24 230529,24 126,52

^22090000 Державне мито 0,00 0,00 0,00 58,69 58,69 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розг/ 0,00 0,00 0,00 58,69 58,69 0,00
40000000 Офіційні трансферти 25401600,00 25768900,00 25768900,00 25756292,27 -12607,73 99,95
41000000 Від органів державного управління 25401600,00 25768900,00 25768900,00 25756292,27 -12607,73 99,95
41020000 Дотації 7334500,00 7336900,00 7336900,00 7336900,ОД 0,00 100,00
41020100 Базова дотація 4350500,00 4350500,00 4350500,00 4350500,00 0,00 100,00
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місце 2984000,00 2986400,00 2986400,00 2986400,00 0,00 100,00
41030000 Субвенції 18067100,00 18432000,00 18432000,00 18419392.27 -12607,73 99,93



41033200 і Субвенція з державного бюджету місцевим бюд 0,00 364900,00 364900,00 362292,27 12607,73 96,54
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцеї 10962800,00 10962800,00 10962800,00 10962800,00 0,00 100,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місц 7104300,00 7104300,00 7104300,00 7104300,00 0,00 100,00

Всього без урахування трансферт 13440000,00 16307800,00 16307800,00 19122237,25 2814437,25 117,26
Всього 38841600,00 42076700,00 42076700,00 44878529,52 2801829,52 106,66

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер О.І. Боцюк



Л т
биао/тпи

Аналіз видатків бюджету Почаївської отг
по загальному фонду за 2017 рік

КЕ КВ КП КВ
У то чне ни й

план
Ф актичн і
видатки

%
викон.

2110 110170 2213000 2212998 100
2120 487000 486232 99,8
2270 110000 94161 85,6
2282 6000 770 12,8
5000 319200 275362 86,3

Разом 3135200 306С523 97,9
2110 111010 2725000 2693168 98,8
2120 599500 592000 98,7]
2220 3000 3000 100
2230

..
405700 404554 99,7

2270 500000 497089 99,4
2282 2095 2095 100
5000 150705 148981 98,9

Разом 4386000 4340887 99
2110 111020 11368700 11359740 99,9
2120 2497600 2475706 99,1
2220 1000 682 68,2
2230 277000 222984 80,5
2270 1304000 1142312 87,6

2282 1235 1235 100
5000 372765 371942 99,8

Разом 15822300 15574601 98,4
2110 111090 901860 901859 100
2120 209240 203575 97,Зі
2270 91700 84747 92.4
5000 109000 108900 99,9!



Разом 1311800 1299081 99
5000 111150 10600 10095 95,2

2730 111230 3700 3620 97,8
2282 113160 66000 66000 100
2730 113400 100000 100000 100
2282 114030 86000 85269 99,2
2111 114060 456200 447267 98
2120 105400 105400 100
5000 33300 31910 95.8

Разом 594900 584577 98,3
2111 114070 579000 579000 100
2120 130500 130354 99,9
2270 85300 78213 91,7
5000 66300 64105 96,7

Разом 861100 851672 98,9
2111 114090 762920 762636 100
2120 167780 167780 100
2270 205400 205356 100
5000 263200 211381 80,3

Разом 1399300 1347153 96,3
2111 114100 1831900 1828695 99.8
2120 408100 407685 99,9
2270 98500 71490 72,6
5000 27300 26640 97,6

Разом 2365800 2334510 98,7
2282 115012 10000 4730 47,3
2610 116060 1977000 1932524 97,8
2610 116650 730000 630000 86,3

і  2240 117310 100000 0 0
1 5000 1186001 39000 31460 80,7



2620 118370 22000 22000 100
3220 16000 16000 100

Разом 38000 38000 100
2620 118390 7104300 7104300 100
2620 118800 1835000 1744409. _| 95,1

| 3220 50000 50000 100;
Разом 1885000 1794409 95,2
Всього видатків 42026000

___________________________
41202411 98

Начальник фінансовоговідділу- 
гсловний бухгалтер О.І.Боцюк



Аналіз виконання плачу по доходах за 2017 рік

ккд Доходи
отг м. Мочаїв

Помочи. Уточщ&ічн. Утрч.пл. за Факт +/- 4 викон
10000000 Податкові надходження 0,00 0,00 0,00 19020,88 19020,88 0,00
19000000 Інші податки та збори 0,00 0,00 0,00 19020,88 19020,88 0,00
19010000 Екологічний податок 0,00 0,00 0,00 19020,88 19020,88 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в ат 0,00 0,00 0,00 4063,22 4063,22 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безт 0,00 0,00 0,00 725,44 725,44 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально ві 0,00 0,00 0,00 14232,22 14232,22 0,00
20000000 Неподаткові надходження 1017700,00 1064700,00 1064700,00 823025,19 -241674,81 77,30
24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 47000,00 47000,00 64995,09 17995,09 138,29
24060000 Інші надходження 0,00 0,00 0,00 1310,24 1310,24 0,00
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням з 0,00 0,00 0,00 1310,24 1310,24 0,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфрас 0,00 47000,00 47000,00 63684,85 16684,85 135,50
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1017700,00 1017700,00 1017700,00 758030,10 -259669,90 74,48
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 6ю/ 1017700,00 1017700,00 1017700,00 743330,18 -274369,82 73,04
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установ 1006600,00 1006600,00 1006600,00 723006,23 -283593,77 71,83
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (госг 0,00 0,00 0,00 1154,70 1154,70 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 11100,00 11100,00 11100,00 17281,25 6181,25 155,69
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в уста 0,00 0,00 0,00 1888,00 1888,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних устано 0,00 0,00 0,00 14699,92 14699,92 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 0,00 0,00 14699,92 14699,92 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 31000,00 31000,00 38172,00 7172,00 123,14
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0,00 31000,00 31000,00 38172,00 7172,00 123,14
33010000 Кошти від продажу землі 0,00 31000,00 31000,00 38172,00 7172,00 123,14
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосп 0,00 31000,00 31000,00 38172,00 7172,00 123,14
40000000 Офіційні трансферти 0,00 729800,00 729800,00 719310,04 -10489,96 98,56
41000000 Від органів державного управління 0,00 729800,00 729800,00 719310,04 -10489,96 98,56
41030000 Субвенції 0,00 729800,00 729800,00 719310,04 -10489,96 98,56
41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 729800,00 729800,00 719310,04 -10489,96 98,56
Всього без урахування трансферт 1017700,00 1095700,00 1095700,00 880218,07 -215481,93 80,33
Всього 1017700; 00 1825500,00 1825500,00 1599528,11 -225971,89 87,62

л
Начальник фінансового відділу головний бухгалтер О.І. Боцюк



Л о м о т о /?
В ії̂ о г гг? к и

Аналіз видатків бюджету Почаївської отг
по спеціальному фонду за 2017 рік ( власні над х .)

КЕКВ кпкв У то чне ни й
план

Ф актичн і
видатки

%
викон.

2 2 1 0 110170 1 1 1 0 0 6612 59,6
2230 111010 325200 325176 1 0 0

2230 111020 329500 294551 89,4
3110 1460 1460 1 0 0

Разом 330960 296011 89,4
2210 111090 1154 1154 100 і
2210 114070 6600 6088 92,2!
2210 114090 3186 3186 1 0 0 |

2272 800 796 99,5
Разом 3986 3982 99,9

2111 114100 76400 72771 95,3
2120 16800 16010 95,3

і Разом 93200 88781 95,3

Всього видатків 772200 727804 94,3

Аналіз видатків бюджету Почаївської отг 
П О  спеціальному фонду за 2017 рік ( ін. власні надх .)

КЕ КВ КП КВ
У то чне ни й

план
Ф актичн і
видатки

%
ВИКОН.

2210
___________________

111010 12641 12641 1 0 0

2210 1 1 1 0 2 0  . 2060 2060 1 0 0

і___________________

! Всього видатків 14701
___________

14701 100
_____________



Аналіз видатків бюджету Почаївської отг
П О  С п е ц і а л ь н о м у  ф О Н Д У  З а  2017 р ІК  (бюджет р о зв .)

КЕ КВ кпкв У точнени й
план

Ф актичн і
видатки

%
викон.

3110 110170 400000 400000 100
3132 111010 33000 32989 100
3110 111020 320660 316899 98,8
3132 1660500 1593191 95,9!

Разом 1981160 1910090 96,4!
3110 114060 21550 21550 100!
3110 114070 10000 10000 1 0 0

І 3132 28000 27969 99,9
Разом 38000 37969 99,9

3210 116060 600000 599200 99,9
3210 116310 379638 360570 95
2281 116430 618086 219944 35,6
3210 116650 401642 120110 29,9
3210 117470 1693000 1692600 1 0 0

3110 118600 117000 116800 99,8

Всього видатків 6283076_____ 5511822 87,7

Начальник фінансовоговідділу- 

головний бухгалтер О.І.Боцюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року №1161

Про внесення змін до Програми « Реформування 
та розвиток житлово-комунального господарства 
Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 р.»

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств 
№22 від 19.02.2018 року щодо виділення коштів на придбання устаткування та 
основних засобів, керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія міської ради

1. Внести зміни до Програми «Реформування та розвиток житлово- 
комунального господарства Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 роки», виклавши згідно додатку 1.

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

Міський гол ' В.С. Бойко

ВИРІШИЛА:

Чубик А.В.



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради № 'іІЬ ! 
від «28» лютого 2018 року

Зміни та доповнення, що вносяться до Цільової Програми «Реформування та розвиток 
житлово-комунального господарства Почаївської міської об’єднаної територіальної

громади на 2017-2018 роки»

1. В паспорті програми у клітинці, що відповідає розділу «Загальний обсяг фінансування»
цифру «2260» замінити на цифру «2635».

2. В розділі 5 «Фінансове забезпечення Програми»:
2.1. В першому реченні, абзаці першому цифру «2260» замінити на цифру «2635».
2.2. В нижній таблиці у клітинці, що відповідає обсягу фінансування за рахунок 

місцевого бюджету на 2018 рік цифру «350» замінити на цифру «535».
2.3. У клітинці, що відповідає обсягу фінансування з інших джерел у 2017 році цифру 

«400» замінити на цифру «600»
2.4. В останньому стовпчику таблиці цифру «2260» замінити на цифру «2635», цифру 

«1860» замінити на «2045», цифру «400» замінити на «600» відповідно.
3. У розділі 6 «Заходи Програми»:

3.1. Доповнити таблицю «Перелік заходів», по напряму «Модернізація та оновлення 
комунальної техніки та основних засобів», заходом 1.5. «Придбання асенізаційної 
машини», з обсягом фінансування 65000 грн. за рахунок місцевого бюджету, 
виконавець заходу — Почаївський ККП. та заходом 1.6. «Розробка проектно- 
кошторисної документації на реконструкцію очисних споруд» з обсягом 
фінансування 120000 грн. за рахунок місцевого бюджету, виконавець заходу -  
Почаївський ККП;

3.2. Заходи програми викласти у нижченаведеній редакції із врахуванням зазначених 
змін.

б.Заходи Програми

Н а з в а  н а п р я м у  д ія л ь н о с т і П е р е л і к  за х о д ів С т р о к
в и к о н а

н н я
з а х о д у

В и к о н а в ц і Д ж е р е л а
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О р і с н т о в н  
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Покращення поточної діяльності 
Почаївського комбінату 
комунальних підприємств

1.1. Розроблення 
довгострокового 
плану озеленення та 
благоустрою 
громади

2017 р. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

Не
потребує
фіансува

ння



1.2. Створення
системи
поводження 3
побутовими
відходами,
сортування та
утилізації
вторинних ресурсів, 
реалізацію заходів 
щодо
санітарної очистки 
територій громади 
шляхом прийняття 
міської 
програми

2017 р

1.4. Провести 
інвентаризацію 
комунального майна

2017-

2018

Почаївський
ККП

Не
потребує
фінансув
ання

Надання підтримки у створенні 
об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків. 
Сприяння створенню органів 
самоорганізації населення

1.1. Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної 
роботи серед 
населення щодо 
переваг створення 
ОСББ та ОСН.

2017-
2018

Почаївська 
міська рада

Не
потребує
фінасува
ння

1.2. Розробка 
програми 
стимулювання 
створення ОСН та 
ОСББ

іо н 
іт

Почаївська 
міська рада

Не
потребує
фінансув
ання

Модернізація та оновлення 
комунальної техніки та основних 
засобів

1.1. Закупівля 
ескаватора

2017 р Почаївскьий
ККП

Міцсцеви 
й бюджет

1500, 00

1.2. Закупівля
снігоочищувальної
техніки

2017
Почаївський
ККП

Інші
джерела

600,00

1.3. Закупівля 
додаткового 
обладнання до 
основної техніки та 
ремонт основних 
засобів

2018
Почаївський
ККП

Місцевий
бюджет

415,00

1.4. Закпівля та 
встановлення на 
ескаватор 
приймально 
передавальне GPS 
оснащення.

2017 Почаївський
ККП

Місцевий
бюджет

10,00

1.5. Придбання
асинізаційної
машини

2018 Почаївський
ККП

Місцевий
бжюджет

65000



1.6. Розробка 2018 Почаївський Місцевий 120000
проектно- 
кошторисної 
документації на 
реконструкцію 
очисних споруд

ККП бюджет

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Віл « 28 » лютого 2018 року №1162

Про внесення змін до Програми 
«Реконструкція водопровідної мережі 
в м. Почаїв на 2017-2018 роки ».

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підриємств№22 
від 19.02.2018 року щодо виділення коштів на придбання устаткування та 
основних засобів, керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих 
цільових' програм, відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА

1. Внести зміни до Програми «Реконструкція водопровідної мережі в м. 
Почаїв на 2017-2018 роки» та викласти згідно додатку 1.

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

Міський го В.С. Бойко

Чубик А.В..



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради № 1162 
від «28» лютого 2018 року

Зміни та доповнення, що вносяться до Цільової Програми «Реконструкція 
водопровідної мережі в м. Почаїв на 2017-2018 роки»

1. В паспорті програми у клітинці, що відповідає розділу «Загальний обсяг 
фінансування» цифру «567» замінити на цифру «652», за рахунок місцевого 
бюджету цифру «447» замінити на цифру «532».

2. В розділі 4 «Фінансове забезпечення Програми» у таблиці:
2.1 .У клітинці, що визначає обсяг фінансування за рахунок міського

бюджету цифру «447» замінити на цифру «532».
2.2. У клітинці, що визначає обсяг фінансування за рахунок міського

бюджету у 2018 році цифру 260 замінити на цифру «345».
2.3. У клітинці, що визначає обсяг фінансування всього цифру «567»

замінити на цифру «652».
3. У розділі 6 «Заходи Програми» у таблиці у клітинці, що відповідає 

орієнтовному обсягу фінансування на 2018 рік заходу 1.1. «придбання 
глибинного насоса» встановити цифру «85»

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Рішення
«28» лютого 2018 року № 1163

П ро  вн есен н я  зм ін  до  
м іс ь к о го  б ю д ж ет у н а  2 0 1 8  р ік

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

В И Р ІШ И Л А  :

1. Зменшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 
рік в сумі 630620 гривень:

1.1. Почаївська міська рада
Зменшити асигнування на: 627000 грн.

з них на:
« поточні видатки 627000 грн,
в тому числі:
КПКВ 0114020 «Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 

колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій» 97000 грн.
КПКВ 0117442 «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 

інфраструктури» 530000 грн.
1.2. Відділ освіти Почаївської міської ради

Зменшиш асигнування на: 3620 грн.
з них на*
• соціальні виплати 3620 грн.
в тому числі:
КПКВ 0613230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт т  

дітей позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із 
здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім’ї патронатного вихователя» 3620 грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 
рік в сумі 630620 гривень:

2 1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 627000 грн.



з них на:
* поточні видатки 627000 три.
в тому числі:
КПКВ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 97000 грн. 
КГЖВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 530000 грн.
2.2. Відділ освіти Почаївської міської ради

Збільшити асигнування на: 3620 грн.
з них на:
* соціальні виплати 3620 три.
в тому числі:
КГІКВ 0611162 «Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти»3620 грн.

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 
рік в сумі 549100 гривень за рахунок вільного залишку коштів загального фонду 
бюджету станом на 01.01.2018 року:

3.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 160000 грн.

з них на:
* поточні видатки 160000 гри.
в тому числі:
КГЖВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 60000 грн.

КПКВ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 63000 грч.

КПКВ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»37000 грн.
3.2. Відділ освіти Почаївської міської ради

Збільшити асигнування на: 389100 грн.
з них на:
* поточні видатки 389100 грн.
в тохму числі:
КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 29000 грн. 
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 360100 грн.

4.Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2018 
рік в сумі 1774042 гривні за рахунок вільного залишку коштів (бюджету 
розвитку) спеціального фонду стано.м на 01.01.2018 року, в тому числі за рахунок 
залишку освітньої субвенції в сумі 1094400 гривень:

4.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 679642 грн.

з них на:
* капітальні видатки 679642 грн.
в тому числі:
КПКВ 0117350 «Розробка схем планування та забудови території 

(містобудівної документації)» 398142 грн.



КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 281500 грн.

4.2. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на: 1094400 грн.

з них на:
* капітальні видатки 1094400 грн*
в тому числі:
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч, школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 1094400 гри.

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2018 рік в сумі 706600 гривень за рахунок вільного залишку коштів загального 
фонду міського бюджету станом на 01.01.2018 року, переданих із загального 
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду):

5.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 546000 грн.

з них на:
* капітальні видатки 546000 грн.
в тому числі:
КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі ЇЇ створення), міської, селищної, сільської рад» 32000 грн.

КПКВ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»60000 грн.
КПКВ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 17000 грн.
КПКВ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» 167000 грн.
КГІКВ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» 270000 грн.
5.2,. Відділ освіти Почаївської міської ради 

Збільшити асигнування на: 160600 грн.
з них на:
* капітальні видатки 160600 грн.
в тому числі:
КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 20000 грн.
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 140600 грн.

6. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 
«Про міський бюджет на 2018 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 500000 на мінус 1206600, за спеціальним фондом -  з 500000 на 1206600, у 
тому числі бюджет розвитку -  з 500000 на 1206600.



7. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2018 році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету 
(додаток 6 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 
«Про міський бюджет на 2018 рік», згідно з додатком 1.

8. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 
фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році (додаток 7 до 
рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 «Про міський 
бюджет на 2018 рік»), згідно з додатком 2.

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

М І С Ь К И Й  Г О Л О Й #  1 ВЛ’. Бойко

Ьоіиок О.І.



Додаток М> 1
до вішення міської ради від 28 02.201° № 1163 

"1 !ро внесення і мін до міського бюджету на 20 і 8 рік"

Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
грн

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів"

Код
ТГІКВКМЬ

/
ТКВКБМС*

Код
ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ГКВКБМС

Наша об’єктів відповідно до 
проектно- кошторисної 

документації тощо

Загальний
обсяг

фінансування
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівниці на 
об’єктів на 

майбутні роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Затверджено Уточнення +, Разом видат ків 
на поточний рік

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 500 «««,« 1 225 642,0 1 714 642,«

0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) 500 «««,« 1 225 642,0 1 714 642,0

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у  місті 
ради (у  разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

Капітальні вкладення 32 000,0 21 «««,«

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації Капітальні вкладення
60 000,0 6« «««,«

0114060 4060 0828 З а б е зп е ч е н н я  д ія л ь н о с т і п а л ац ів  і б у д и н к ів  ку л ь ту р и , 
кл у б ів , ц е н т р ів  д о зв іл л я  та  ін ш и х  к л у б н и х  зак л ад ів

Капітальні вкладення 17 000,0 17 ««0,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт парку 500 000,0 5»« «««,«

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

В и го то в л ен н я  п р о е к ту  зе м л е у стр о ю , 
щ о д о  в с та н о вл е н н я  м еж  с іл  С т . Т а р а ж  та  
К о м ар и н

100 000,0 10« «««,«

В и го то в л ен н я  т е х н іч н о ї д о к у м е н т а ц ії  з 
ін в е н та р и за ц ії зе м ел ь

67 000.0 67 000,0

0117350 7350 0443 Р о зр о б л е н н я  схем  п л а н у в а н н я  т а  за б у д о в и  т е р и то р ій  
(м іс то б у д ів н о ї д о к у м е н та ц ії)

Розроблення генерального плану 
м Почаїв

398 142,0 398 142,0

0117461 7461 0456
У тр и м а н н я  та  р о зв и то к  а в т о м о б іл ь н и х  д о р іг  та  
д о р о ж н ь о ї ін ф р а стр у к ту р и  за р а х у н о к  к о ш т ів  м іс ц е в о го  
б ю д ж ету

Капітальний ремонт тротуару по 
вул. Лосятинська 281 500,0 281 500,0

0117670 7670 0490 В н ески  д о  с т а т у т н о го  к а п іт а л у  с у б ’єк т ів  
го с п о д а р ю в а н н я

Капітальні вкладення 270 000,0 270 000,0

0600000
Відділ освіти ІІочаївської міської ради
(головний розпорядник)

1 28« 773,0 1 2 5 5  000,(1 1 255 000,0

0610000
Відділ освіти Почаївської міської ради
(головний розпорядник)

1 28« 773,« 1 2 55  0 0 0 ,0 1 255 000,0

0610160 0160 01 ! 1
К е р ів н и ц тв о  і у п р а в л ін н я  у  в ід п о в ід н ій  сф е р і у м істах  
(м іст і К и єв і), с е л и щ а х , с е л а х , о б ’єд н а н и х  
те р и то р іа л ь н и х  ір о м а д а х

Капітальні вкладення 20 000,0 20 000,0

0611020 1020 0921

Н ад ан н я  за га л ь н о ї с е р е д н ь о ї о с в іти  за га л ь н о о с в іт н ім и  
н а в ч а л ь н и м и  за к л ад а м и  (в  т . ч. ш к о л о ю -д и тя ч и м  сад ко м , 
ін т ер н а то м  при ш к о л і), с п е ц іа л ізо в а н и м и  ш ко л ам и , 
л іц е я м и , г ім н азіям и , ко л е г іу м а м и

Капітальний ремонт ЗОНІ 1-3 ст з 
використанням енерг озберігаючих 
технологій (Блок Б) І 28« 773,« 1 235 000,0 1 235 000,0

и В с ь о г о  \ \  
к ( \

1 280 773 500 000 2 480 642 2 969 642

Секроетар міської ради В.Я Уйван

Боцкж 0 .1



Додаток № 2
до рішення міської ради від 28.02.2018 № 1163 

"Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2018 році'

гри.

Код прої рамної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів*

Код ТПКВКМБ
/

ТКВКБМС3
Код ФКВКБ

Найменування головного рошорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно т типовою відомчою/ТПКВКМБ / 
ГКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми З агал ьн и й  ф онд
Спеціальний

фонд

Разом загальний  
та спеціальний  

фонди

0100000 М іськ а р ада (головний розпорядник) 37 000,0 895 142,0 932 142,0

0110000 М іська рада (відповідальний виконавець) 37 000 ,0 895 142,0 932 142,0

0114020 4020 0822 Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

Цільова пограма організації свят та розвитку культури і 
мистецтв Почаївської міської обеднаної територіальної 
громади на 2017 - 2018 роки

-97 000,0 -97 000,0

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Цільова пограма організації свят та розвитку культури і 
мистецтв Почаївської міської обеднаної територіальної 
громади на 2017 - 2018 роки

97 000,0 97 000.0

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Розвиток земельних відносин та раціональне 
використання земельних ресурсів на території 
Почаївської мотг на 2017-2018 роки

0,0 167 000,0 167 000,0

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Розроблення містобудівної документації Почаївської 
мотг 0,0 398 142,0 398 142,0

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу субєктів господарювання

Реконструкція водопровідної мережі в м. Почаїв на 2017- 
2018 роки 0,0 85 000,0 85 000,0

Реформування та розвиток житлово-комунального 
господарства Почаївської мотг на 2017-2018 роки 0,0 1X5 000,0 185 000,0

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері масової інформації

Створення промо-, сюжетних роликів, презентацій, 
документальних фільмів про туристичний потенціал 
міста , обектів історико-культурної та археологічної 
спадщини, історичні та культурні події, музейні колекції 
та інше

37 000,0 0.0 37 000,0

Розвиток Почаївеького історико-художнього музею на 
період до 2020 року 0,0 60 90,0 60  000,0

0600000 Відділ освіт и міської ради (головний розпорядник) 0,0 1 235 000,0 1 235 000,0

0610000 Відділ освіти міської ради (відповідальний виконавець) 0,0
1 235 000.0

1 235 000,0

0611020 1020 092!

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

Впровадження та застосування енергоефективних та 
енергозберігаючих заходів у закладах освіти 
Почаївської мотг на 2017-2019 роки 0,0 ! 235 000.0 1 235 000,0

1



0611162 ! 162 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Цільова проірама допомог и дії ям сиротам і дітям 
позбавленим батьківського піклування Почаївської 
міської обєднаної територіальної громади на 2017 - 2018 
роки

3 620,0 3 620,0

0613230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, удитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сімях, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послугу дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сімях за принципом "гроші ходять за 
дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання 
дитини в сімї патронатного вихователя

Цільова програма допомоги діт ям сиротам і дітям 
позбавленим батьківського піклування Почаївської 
міської обєднаної територіальної громади на 2017 -2018 
роки

-3 620.0 -3 620,0

В сьо го
;---------------------------------------------------------------------------------

37 000,0 2 130 142,0 2 167 142,0

Секретар міської ради

Боцюк О.І.

В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «28» лютого 2018 року № / / / ^

Про вступ до Асоціації об’єднаних 
територіальних громад

Відповідно до частини 1 статті 15 та пункту 15 частини 1 статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 4 Закону 
України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», з метою більш 
ефективного виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, сприяння 
місцевому і регіональному розвитку, захисту прав та інтересів територіальних 
громад, враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, сесія Почаївської міської ради

1. Погодити вступ Почаївської міської ради в Асоціацію органів місцевого 
самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад».

2. Уповноважити Почаївського міського голову Бойка Василя Сергійовича 
представляти Почаївську міську раду в Асоціації об’єднаних 
територіальних громад.

3. Секретарю Почаївської міської ради У Йвану В.Я. надіслати це рішення в 
Асоціацію об’єднаних територіальних громад.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський то В.С. БОЙКО
Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «28» лютого 2018 року №

Про затвердження висновку
про ринкову вартість нежитлового
приміщення

Розглянувши висновок про ринкову вартість нежитлового приміщення, 
гаража, загальною площею 37,4 кв.м., що належить Почаївській міській 
об’єднаній територіальні громаді в особі Почаївської міської ради за адресою 
Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. Банкова, ЗА (звіт про 
оцінку майна) та рецензію на звіт про оцінку майна -  нежитлового приміщення 
гаража загальною площею 37,4 кв.м., що належить територіальній громаді в особі 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади (Почаївської міської ради) 
за адресою Тернопільська обл., Кременецький р-н, м. Почаїв, вул. Банкова, ЗА, 
виконаний ПП «Тернопільське експертно-консультаційне бюро», виконані 
суб'єктами оціночної діяльності, відповідно до ст. 8 Закону України «Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», ст.12,13 
Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», враховуючи наказ Фонду державного майна України від 
02.04.2012 №439 «Про затвердження Порядку продажу об'єктів малої приватизації 
шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без 
оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону», рішення сесії Почаївської міської ради № 1026 від 17.11.2017р. «Про 
надання дозволу на приватизацію шляхом викупу частини нежитлового 
приміщення по вул. Банкова в м. Почаїв ФО-П Петрику В.В.», враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити висновок про ринкову вартість нежитлового приміщення, 

гаража, загальною площею 37,4 кв.м., що належить Почаївській міській 
об’єднаній територіальні громаді в особі Почаївської міської ради за 
адресою Тернопільська область, Кременецький район, м. Почаїв, вул. 
Банкова, ЗА (звіт про оцінку майна) у сумі 26,214 грн (двадцять шість тисяч 
двісті чотирнадцять гривень 00 коп.) без врахування податку на додану 
вартість.

2. Відповідальність за виконання звіту про оцінку майна та надані висновки 
покласти на суб'єктів оціночної діяльності.



3. Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти договір купівлі-продажу 
нежитлового приміщення, гаража, загальною площею 37,4 кв.м., що 
належить Почаївській міській об’єднаній територіальні громаді в особі 
Почаївської міської ради за адресою Тернопільська область, Кременецький 
район, м. Почаїв, вул. Банкова, ЗА з ФО-П Петриком В.В. згідно звіту про 
оцінку майна, виконаним ПП «Тернопільське експертно-консультаційне 
бюро».

4. Усі витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням договору купівлі- 
продажу покласти на «Покупця»

5. 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 голІ|1\ва< В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «28» лютого 2018 року № И  и

Про надання дозволу Почаївському 
комбінату комунальних підприємств 
на списання легкового автомобіля ВАЗ

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств № 96 від 
12.12.2017р. щодо надання дозволу на списання легкового автомобіля ВАЗ 21061, 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово- 
комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств на 
списання основних засобів -  легкового автомобіля ВАЗ 21061, 1986 року 
випуску, кузов №1528142, номерний знак (реєстраційний номер) 92-59 
TEA, що має повний знос, не відповідає технічним умовам і для 
подальшої експлуатації непридатний.

2. Начальникові Почаївського комбінату комунальних підприємств 
Ковальчуку Віктору Івановичу забезпечити списання автомашини 
вказаної у п.1 даного рішення згідно чинного законодавства та подати 
звіт про списання у Почаївську міську раду.

3. Почаївському комбінату комунальних підприємств здійснити 
оприбуткування запчастин придатних для використання.

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

Міський гол В.С. БОЙКО
Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «28» лютого 2018 року № И 6У

Про надання дозволу ФО-П Трофимлюку Г.Б. 
на приватизацію шляхом викупу частини 
нежитлового приміщення по вул. Возз’єднання, 5, 
м. Почаїв

Розглянувши заяву ФО-П Трофимлюка Георгія Борисовича про надання дозволу на 
приватизацію шляхом викупу частини нежитлового приміщення по вул. Возз’єднання, 5, м. 
Почаїв, площею 51,0 кв.м. за вхід. № 97 від 05.02.2018р. яке є комунальною власністю 
територіальної громади і знаходяться на балансі Почаївського ККП, відповідно до Закону 
України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», наказу 
Фонду Державного Майна України № 439 від 02.04.2012р. «Про затвердження Порядку 
продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом 
зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону», враховуючи рішення сесії Почаївської міської ради № 1159 від 
21.12.2017р. «Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом 
викупу у 2018р.», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, керуючись п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл ФО-П Трофимлюку Георгію Борисовичу на приватизацію шляхом викупу 
частини нежитлового приміщення по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, загальною площею 
51,0 м. кв, яке є комунальною власністю територіальної громади і знаходиться на балансі 
Почаївського ККП.

2. Виконавчому комітетові Почаївської міської ради виокремити в окремий об’єкт права 
власності нежитлове приміщення, що підлягає приватизації шляхом викупу з 
присвоєнням окремого адресного номера.

3. Після проведення державної реєстрації права власності на новоутворений об’єкт 
нерухомого майна -  частини нежитлового приміщення, площею 51,0 кв.м. оголосити 
конкурс з відбору виконавця послуг оціночної діяльності щодо визначення вартості 
даного приміщення по вул. Возз’єднання, м. Почаїв.

4. Контроль за ішкона^ц^м даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-кому^шУ^фР0ен господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємни^т^^^рДнотортуд^ зцв’яік^.

Міський голов^ В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «28» лютого 2018 року № 1 / 6 8

Про надання дозволу ФО-П Чижу В.М. 
на приватизацію шляхом викупу частини 
нежитлового приміщення по вул. Возз’єднання, 5, 
м. Почаїв

Розглянувши заяву ФО-П Чижа Василя Михайловича про надання дозволу на 
приватизацію шляхом викупу частини нежитлового приміщення по вул. 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв, площею 51,6 м.кв за вхід. № 96 від 05.02.2018р. яке є 
комунальною власністю територіальної громади і знаходяться на балансі 
Почаївського ККП, відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)», наказу Фонду Державного Майна 
України № 439 від 02.04.2012р. «Про затвердження Порядку продажу об’єктів малої 
приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без 
оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону», враховуючи рішення сесії Почаївської міської ради № 1159 від 
21.12.2017р. «Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації 
шляхом викупу у 2018р.», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв'язку керуючись п. 30 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл ФО-П Чижу Василю Михайловичу на приватизацію шляхом викупу 
частини нежитлового приміщення по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, загальною 
площею 51,6 м. кв, яке є комунальною власністю територіальної громади і 
знаходиться на балансі Почаївського ККП.

2. Виконавчому комітетові Почаївської міської ради виокремити в окремий об’єкт 
права власності нежитлове приміщення, що підлягає приватизації шляхом викупу 
з присвоєнням окремого адресного номера.

3. Після проведення державної реєстрації права власності на новоутворений об’єкт 
нерухомого майна -  частини нежитлового приміщення, площею 51,6 кв.м. 
оголосити конкурс з відбору виконавця послуг оціночної діяльності щодо 
визначення ^арто^і даного приміщення по вул. Возз’єднання, м. Почаїв.

4. К о н т р о л даного рішення покласти на постійну комісію з питань
[ьнд^^осцодарстЕґа та комунальної власності, промисловості,

[сгїорту та зразку
житлові
підприї

Міський гол<
Максимчук С .Щ

іа В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року №1169

Про затвердження звіту про виконання 
Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської 
МОТГ за 2017 рік

Заслухавши інформацію про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської ОТГ за 2017 рік, керуючись Законом України про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської МОТГ за 2017 рік згідно додатку 1.

2. Контроль з^виї^р^анням^даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально^б^мічнбг^розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський гол< В.С. Бойко

Чубик А.В.



Додаток 1 до рішення сесії 
Почаївської міської ради 

№1169 від 28.02.2018 року

Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік

Діяльність Почаївської міської влади у 2017 році була направлена на запровадження 
принципів прозорості та відкритості в управлінні громадою, посилення позитивних тенденцій в 
усіх сферах міської економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження 
заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозабезпечених верств 
населення. Аналізу виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Почаївської МОТГ у 2017 році вказав на ряд факторів які стимулюють місцевий економічний 
розвиток та ряд факторів на які необхідно посилити акцент виправлення для можливості 
подальшого розвитку.

У 2017 році з пріоритетних напрямків, в яких здійснювались заходи були «Розвиток 
дорожнього та житлово-комунального господарства, покращення якісного стану комунального 
майна, у тому числі закладів освіти». Основні заходи, що були реалізовані по даному напрямку 
це оновлення матеріально-технічної бази Почаївського ККП, (за рахунок як власних коштів так 
і за рахунок коштів субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних громад) покращення 
системи водопостачання, водовідведення (запущено систему очисних споруд продуктивністю 
200 мЗ/добу) проводились заходи по відновленню вуличного освітлення в с. Старий Тараж та в 
с Комарин, поточний ремонт доріг, тротуарів та комунальних закладів. Також кошти 
спрямовувались на оновлення матеріально-технічних засобів навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах та придбання мультимедійного обладнання.

По інших напрямках прийнято ряд цільових програм, фінансування яких планується 
продовжити у 2018-2019 роках.

В загальному аналіз підтверджує правильність тверджень, які зазначенні у контексті 
стратегії розвитку Почаївської МОТГ. Недостатня кількість та фаховість кадрів як один із 
найбільш значущих факторів, які впливають на можливість реалізації стратегії розвитку 
об'єднаної громади. Тому першочерговим завданням, яке потребує вирішення це створення 
життєздатної системи управління із застосуванням іт-технологій в управлінський діяльності.

Для цього необхідно створити оптимальну організаційну структури виконавчих органів. 
По цьому напрямку є деякі напрацювання у 2017 році, зокрема це створення відділу освіти як 
юридичної особи, реєстраційної служби.

Почаївською міською радою та виконавчими органами:

1. Прийнято 499 рішень Почаївської міської ради у 10 сесіях ради;
2. Прийнято 262 рішення у 13 засіданнях виконавчого комітету;
3. Розроблено 10 нормативно-правових актів місцевого, локального характеру;
4. Прийнято та розглянуто 1228 заяв та звернень громадян;
5. Надано 1670 документів вихідної кореспонденції

Житлово-комунальне господарство

1 Проводились роботи по утриманню та прибиранню міського парку, скверу
ім. Б. Хмельницького.

2 Роботи по утриманню та прибиранню міського кладовища
3 Роботи по очищенню водовідвідних каналів по вул. Я. Мудрого, Козацька, Волинська,

Лосятинська, Кременецька.



4 Проведено грейдерування більшої частини вулиць
5 Здійснено поточний ремонт початку вулиці Фабрична та вул. Шевченка
6 Проводиться заміна елементів зовнішнього освітлення на енергозберігаючі з

автоматизованою системою керування.
7 Закуплено новий насос глибинний 67000
8 Закуплено частотний перетворювач 95000
9 Закуплено програмне забезпечення для водопостачання 31000
10 Прокладено новий водопровід довжиною 500 м. 80000
11 Стабілізовано цілодобове водопостачання питною водою
12 Закуплено екскаватор «ELEX» 1490000
13 Закуплено трактор МТЗ - 892

з додатковим обладнанням 599200
14 Відновлено вуличне освітлення в с. Старий Тараж та

Комарин 352300
15 Розпочато капітальний ремонт тротуару по вул. Лосятинська в м. Почаїв
16 В центральні частині міста пішохідні переходи облаштовані ЗО світлофорами
17 В центральні частині міста встановлено сучасну систему відеоспостереження
18 Також розпочато процес роздільного сміттєзбирання. Для цього встановлено прес для 

пресування вторсировини та 12 контейнерів для збору пластику

Освіта
Старотаразька ЗОШ І-ІІ ступенів (157 учнів)

1 Здійснено капітальний ремонт підлоги в школі с. Старий Тараж
2 Закуплено мультимедійне обладнання
3 Закуплено генератора
4 Закуплено навчальні підручники

Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів (1121 учень)

1 Закуплено нове сучасне мультимедійне обладнання у навчальні 243000
кабінети
2 Закуплено 16 одиниць комп’ютерної техніки для комп’ютерного класу 152300
3 Проводиться капітальний ремонт старого корпусу школи
4 Замінено 7 вікон та 4 дверей
5 До штатного розпису введено ставку логопеда
6 Організовано щоденний підвіз учнів із с. Затишшя 
до Почаївської ЗОШ
7 Закуплено навчальні підручники
8 Додатково виділено кошти на зарплати працівникам 358500 грн

Будинок дитячої творчості та спорту (38 груп 650 дітей)
1 Здійснено заміну підлоги в актовому залі БДТС
2 Здійснено ремонт опалення
3 Закуплено спорядження (інвентар) для туристичних 
походів
4 Відкрито гуртки особистісного розвитку дитини ( 2 

групи в м. Почаїв та дві групи в с. Старий Тараж)

90672
51150
10000



5 Відкрито гурток волейболу
6 Відкрито гурток жіночого футболу

Також у 2017 році здійснено заходи по оздоровленню 20 дітей громади у літньому 
оздоровчому таборі

Культура
1 Відзначено День села Старий Тараж
2 Проведено пісенний конкурс «Почаївські дзвіночки»
3 Проведенні заходи з нагоди Дня Перемоги (ветеранам війни врученні цінні подарунки)
4 Організовано День м. Почаїв
5 Організовано День Рибака в с. Старий Тараж
6 Проведено благодійну акцію для неповносправних дітей громади
7 Здійснено ремонт конференц-залу ГІочаївського міського будинку культури

Спорт
1. Веломарафон «Почаївська гора»;
2. Турнір з волейболу «Кубок пам'яті Циганюка»;
3. Турнір з волейболу «Кубок Почаївського міського голови»;
4. Виділенні кошти на придбання спортивного інвентарю
5. Організовано перевезення футбольних команд на участь у матчах чемпіонату району з 

футболу
6. Організовано перевезення волейбольної команди на участь у чемпіонаті району з 

волейболу

Містобудівна діяльність, медицина, управління
1. Розроблено генеральний план с. Старий Тараж та с. Комарин 440000
2. Розробляється генеральний план м. Почаїв
3. Впроваджено систему електронного поіменного голосування «Рада-Голос 117000
4. Закуплено 5 комп’ютерних комплексів для АЗПСМ м. Почаїв 50000
5. Додатково виділено кошти на заробітну плату медпрацівникам 350000

Соціальний захист та соціальне забезпечення
1. надано 8 матеріальних допомог учасникам АТО
2. 85 допомог малозабезпеченим верствам населення
3. 10 допомог на поховання
4. надано 2 допомоги дітям-сиро гам та дітям 

позбавлених батьківського піклування
5. кошти на компенсацію пільг жертвам політичних 

репресій
6. на виплату грошової компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. На територіальний центр соціального обслуговування

8000
46500
18000

3620

16000

17000
764000

Розвиток громадянського суспільства.
У 2017 році для стимулювання розвитку громадського суспільства було проведено 

конкурс громадських ініціатив. В результаті конкурсу комісією було рекомендовано до 
фінансування 7 проектів загальною вартістю 60 тис. грн. Партнерами конкурсу стали місцева



громадська організація «Почаївська група». Аналогічний конкурс планується провести у 2018 
році.

Також в рамках реалізації проекту «Експертна підтримка впровадження Стратегії 
розвитку Почаївської об'єднаної громади», що фінансується за кошти міжнародного фонду 
«Відродження» виконавцем проекту, Тернопільською обласною громадською організацією. 
«Гуртом» проведено ряд заходів спрямованих на створення органів ОСН та ОСББ, 
підготовлена аналітична записка по даному напрямку діяльності в якій, зокрема, зазначається 
про необхідність подальшої роботи по стимулюванню до самоорганізації та громадської 
ініціативності та активності населення громади.

1 Ірюритетні 
напрямки

Завдання заходи Орієнтовний
обсяг
фінансування
(тис.грн)

Результати

Удосконален
ня
програмно- 
цільового 
методу у 
бюджету ванні

1.1.
Покращити
якість
підготовки
бюджетних та
місцевих
цільових
програм

1.1.1. Збільшити 
кількість персоналу 
фінансового відділу 
Почаївської міської 
ради.

50, 000 Введено одну 
додаткову штатну 
одиницю у 
фінансовий відділ 
Почаївської 
міської ради

Виконано

1.1.2. Забезпечити 
експертний аналіз та 
планування на всіх 
стадіях
бюджетування

Без фінансування Зменшення 
непередбачуваних 
затрат на 65 %, 
досягнення ефекту 
синергії.

Виконано

1.1.3. Провести 
комплексну 
навчально- 
методичну роботу із 
керівниками та 
фінансовими 
спеціалістами 
підвідомчих установ 
та організацій щодо 
порядку роботи із 
використанням 
ПЦМ.

Без фінансування Збільшення рівня 
знань та 
обізнаності 
спеціалістів із 
правилами та 
методами роботи 
по ПЦМ

Забезпечено участь головного 
бухгалтера Почаївської міської 
ради у навчальних заходах по 
ПЦМ

2. Збільшення 
обсягів
надходжень до 
бюджету;

2.1 .Збільшити 
податкові 
надходження до 
міського 
бюджету

2.1.1. Переглянути 
ставки орендної 
плати за оренду 
земель комунальної 
власності

Без фінансування Вирівнювання 
ставок орендної 
плати для всіх 
суб’єктів 
господарювання

Не виконано

2.1.2. Переглянути 
діючі ставки податків 
на майно

Без фінансування Збільшення ставок 
податків та 
надходжень до 
бюджету

Підвищено ставки податків на 
0.2.%



2.1.3. Розширення 
бази оподаткування, 
шляхом створення 
реєстру платників.

Без фінансування Створено єдину 
базу платників 
податків.

Впроваджується

2.1.4. Збільшення 
закупівель через 
систему «ПРОЗОРО»

Без фінансування Збільшено
кількість
допорогових
закупівель із
застосуванням
системи
«ПРОЗОРО»

Не виконано

3. Підтримка
місцевих
ініціатив та
розвитку
громадянсько
го
суспільства

3.1. Сприяти
процесам
утворення
громадських
ініціатив, в т.ч.
ОСББтаОСН

3.1.1. Розробити та 
реалізувати 
Програму підтримки 
місцевих ініціатив та 
провести пілотний 
конкурс проектів 
«Бюджет 
громадських 
ініціатив 2017»

70.000 Розроблено 
програму для 
конкурсного 
відбору проектів 
поданих 
місцевими 
ініціативними 
групами.

Проведено конкурс та 
реалізовано 3 проекти 
переможці

4. Розвиток 
дорожнього та 
житлово- 
комунальног 0 
господарства, 
покращення 
якісного 
стану

4.1. Оновлення 
матеріально- 
технічної бази 
комунального
господарства.

4.1.1. Закупівля нової 
техніки Почаївським 
ККП (ескаватора)

1500.000 Закуплено новий
ескаватор для
поточної
господарської
діяльності
Почаївського
ККП

Виконано

комунальног о 
майна:

4.1.2. Закупівля
снігоочищувальної
техніки

600.000 Закуплено 
снігоочищувальн 
у техніку завдяки 
якій
покращиться 
очищення вулиць 
від снігу у 
зимовий період.

Виконано(придбано трактор 
МТЗ -80)

г~42.
Проведення 
поточного та 
капітального 
ремонту 
інженерних 
мереж, доріг та 
закладів освіти

4.2.1. Розроблення та 
реалізація програм 
енергоефективності 
та енергозбереження

Орієнтовно
1500.000

Визначено 
перелік об’єктів 
та комплекс 
необхідних 
заходів для 
забезпечення 
раціонального 
використання 
енергоресурсів

Проведено капітальний ремонт 
підлоги Старотаразької ЗОШ 1-І І 
ступенів

4.2.2. Розроблення та 
реалізація проекту 
«Електрифікація 
частини існуючих 
вулиць, які будуть 
продовженні в с. 
Старий Тараж по вул. 
Молодіжна»

370.000 Виготовлено
проектно-
кошторисну
документацію.
Електрифіковано
частину
існуючих вулиць 
в с. Старий Тараж

Виготовлено проектну 
документацію



4.2.3. розробка та 
реалізація Проекту 
«Капітальний ремонт 
Почаївської ЗОШ I- 
III ступенів.»

2599.000 тис. грн Виготовлено
проектно-
кошторисну
документацію та
здійснено
капітальний
ремонт
Почаївської
ЗОШ 1 -III» ст.

Здійснено капітальний ремонт 
Почаївської ЗОШ І-ІИ ступенів 
(Блок А)

4.2.4 Завершення 
капітального ремонту 
вул. Колгоспна в с. 
Старий Тараж

850 тис. грн. Проведено
перерахунок
проектно-
кошторисної
документації.
Завершено
капітальний
ремонт вулиці
Колгоспна в с.
Старий Тараж

Не виконано (проводяться слідчі 
дії)

4.2.5. Проведення 
поточного та 
капітального ремонту 
вуличних доріг та 
тротуарів

670 тис. грн.. Покращено якість 
покриття 
вуличних доріг 
Почаївської 
МОТГ

Проведено поточний ремонт 
поч. вул. Фабрична та вул. 
Шевченка

4.2.6. Виготовлення 
проектно- 
кошторисної 
документації на 
проект «будівництво 
очисних споруд м. 
Почаїв» II черга

120 тис. грн Виготовлено 
проектно- 
кошторисну 
документацію по 
проекту 
«Реконструкція 
очних споруд м. 
Почаїв» II черга.

Не виконано

4.3
Покращення 
благоустрою та 
ситуації із ТПВ.

4.3.1. Розробити 
програму
поводження з ТПВ, 
запровадити 
роздільне 
сміттєзбирання.

Без фінансування Розроблено 
комплексну 
програму 
поводження 3 
ТПВ

Розроблена місцева програма 
Поводження з твердими 
побутовими відходами на 
території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2020 рр. 
(рішення №713 від 28.03.2017 
року

4.3.2. Розробити 
порядок утримання 
об'єктів благоустрою

Без фінансування Розроблено
порядок
утримання
об'єктів
благоустрою

Затверджено порядок 
користування об'єктами 
благоустрою (Рішення сесії 
міської ради №1025 від 
12.10.2017 року

4.4. Розробка та
впровадження
програм
розвитку та
покращення
житлово-
комунального
господарства

4.4.1 Розробка та 
реалізація програм 
спрямованих на 
покращення системи 
водопостачання

Буде визначено на
підставі
розрахунків

Затверджено програму 
«Реконструкція водопровідної 
мережі в м. Почаїв на 2017-2018 
роки ».

4.4.2. Розробка та 
реалізація програм га 
проектів спрямованих 
та відновлення 
(реконструкцію) 
електромереж та

Буде визначено на
підставі
розрахунків

Затверджено Програму 
Будівництва та реконструкції 
електромереж та мереж 
зовнішнього освітлення 
населених пунктів Почаївської 
міської об’єднаної 
територіальної



мереж зовнішнього 
освітлення

громади на 2017-2018 роки

5.Раціональне 
використанії я 
територій та 
природних 
ресурсів

5.1.Створення
реєстру
комунального
майна, обліку
земель та
містобудівної
документації

5.1.1. Проведення 
інвентаризації 
комунального майна

Без фінансування Обліковано та
проведено
інвентаризацію
комунального
майна, визначено
основні
проблеми
об’єктів
комунального
господарства

Не виконано

5.1.2. Проведення
інвентаризації
земель.

Буде визначено, 
виходячи із площі 
земель, ІЦО 
підлягатимуть 
інвентаризації

Здійснено 
переоблік земель 
Почаївської 
МОТГ

Не виконано

5.1.3. Завершення 
робіт по 
виготовленню 
Генерального плану 
м. Почаїв,

600.000 Розроблений та 
затверджений 
Генеральний 
план м. Почаїв

Виготовлено ескіз Генерального 
плану та архітектурно-опорного 
плану

5.1.4. Завершення 
робіт по 
виготовленню 
генерального плану 
с. Старий Гараж та с. 
Комарин

21.000 Розроблений та 
затверджений 
Генеральний 
план сіл Старий 
Тараж та с. 
Комарин

Затверджений Генеральний план 
с. Старий Тараж та Комарин 
рішення №795 від 25.05.2017 
року.

6.
Підвищення
кваліфікації
та
розширення 
професійної 
компетенгное • 
ті
працівників
виконавчого
апарату
міської ради.
підвідомчих
організацій
та установ.

6.1. Розробити 
та реалізувати 
механізми 
перекваліфікац 
ії працівників 
та спеціалістів 
Почаївської 
міської ради, 
структурних 
підрозділів, 
підвідомчих 
установ та 
організацій

6.1.1 Проаналізувати 
можливості та 
сформувати 
пропозиції 
забезпечення 
навчання спеціалістів 
та працівників 
Почаївської міської 
ради, структурних 
підрозділів, 
підвідомчих установ 
та організацій

Визначатиметься 
після проведення 
аналізу га подання 
пропозицій.

Підвищено
кваліфікаційний
рівень
працівників
Почаївської
міської ради,
структурних
підрозділів.
підвідомчих
установ та
організацій.

Не виконано

6.1.2. Визначити 
обсяг необхідних 
коштів для реалізації 
навчання.

6.1.3. Розробити та 
затвердити відповідні 
механізми та/або 
програми.

7.Удосконале 
ння системи 
управління 
закладами 
освіти та. 
створення 
систем 
управління

7.1.0птимізаці
я
управлінських
рішень

7.1.1. Проведення 
реорганізації 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
та створення опорної 
школи та її філій

Без фінансування Утворено 
освітній округ на 
базі
загальноосвітніх
навчальних
закладах
Почаївської
МОТГ

Прийнято рішення про 
відтермінування створення 
опорної школи у Гіочаївській 
МОТГ до 2018 року



громадою 7.1.2. Впровадження 
та реалізація заходів 
спрямованих на 
удосконалення 
системи прийняття 
управлінських 
рішень в громаді

250.00 (орієнтовно) Створено бази
даних,
покращено
документообіг у
виконавчих
органах ради,
створено сучасну
систему
прийняття
рішень

Розроблено Програму 
«Створення сучасних систем 
управління громадою на 2017- 
2018 роки», впроваджено 
електронну систему поіменного 
голосування

8.
Підвищення
соціальних
стандартів та
продуктивної
зайнятості
населення:

8.1.
Визначення
видів та
організація
громадських
робіт, що
відповідають
потребам
об’єднаної
територіальної
громади;

8.1.1. Спільно із 
Почаївським ККП 
провести аналіз та 
визначити найбільш 
доцільні види 
громадських робіт

8.1.2. Подати перелік 
громадських робіт на 
затвердження сесії 
міської ради.

Без фінансування Створено 
можливості для 
збільшення 
зайнятості 
населення

Розроблено прогарау 
громадських робіт

8.2. Розробити 
програму у 
сфері
організації
громадських
робіт

8.2.1. Визначити 
обсяг необхідних 
робіт.

8.2.2. Визначити 
обсяг фінансування.

8.2.3. Подати 
програму на 
затвердження сесії 
Почаївської міської 
ради

Буде визначено на 
основі проведеного 
аналізу.

Затверджено перелік 
громадських робіт на 2017 рік

9. Сприяння 
розробленню 
туристичних 
продуктів

9.1. Провести
анайз ринку
туристичних
продуктів
району та
області.
Вивчити
варіанти
створення
туристичного
кластеру

9.1.1. Сприяти участі 
громади у 
туристичних 
форумах.

9.1.2. Зібрати дані 
про туристичні 
продукти району та 
області

9.1.3. Створити 
матрицю можливих 
туристичних 
продуктів, які 
можливо впровадити 
на території 
Почаївської МОТГ

Без фінансування Визначено
можливості та
варіанти
створення
туристичних
продуктів на
території
Почаївської
МОТГ

Затверджено програму розвитку 
туризму у Почаївській міській 
об’єднаній територіальній 
громаді на2018-2019 роки

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 28 » лютого 2018 року № / /  7 0

Про внесення змін 
в рішення сесії Почаївської 
міської ради №1093 від 
21.12.2017р.

Розглянувши лист від директора Кременецького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з метою цільового використання 
коштів наданих на обслуговування населення, яке проживає на території 
Почаївської МОТГ, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», сесія Почаївської міської ради:

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в п.п. 1.3. рішення сесії Почаївської міської ради №1093 від 
21.12.2017 р., виклавши у наступній редакції: «кошти на утримання 
Кременецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, який обслуговуватиме Почаївську міську об’єднану 
територіальну громаду в сумі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень».

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

Міський гол{)6^ В.С. Бойко

Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року №1171

Про внесення змін до Програми розвитку 
фізичної культури та спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 р.

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, з метою збільшення організаційних заходів спрямованих на розвиток 
фізичної культури та спорту в Почаївській МОТГ, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки (із 
змінами внесеними рішенням сесії № 1096 від 21.12 2017 р. ) та викласти згідно 
додатку 1.

2. Контроль за виконанням данвґо рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціальнотЄ^йомі%£^го ро^штку, інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В..



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 
№ 1171 від « 28 » лютого 2018 року

Зміни та доповнення, що вносяться до Програми розвитку 
фізичної культури і спорту Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2018 роки

1. В паспорті програми у клітинці, що відповідає розділу «Загальний обсяг фінансування»
цифру «40000» замінити цифрою «65000».

2. В розділі 5 «Фінансове забезпечення»:
2.1. В першому реченні, абзаці першому після слів «міським бюджетом в сумі» цифру 

«40000» замінити на цифру «65000».
2.2. В нижній таблиці у клітинці, що відповідає обсягу фінансування на 2018 рік цифру

«10000» замінити на цифру «35000». *
2.3. У нижній таблиці, у клітинці, що відповідає загальному обсягу фінансування цифру 

«40000» замінити на цифру «65000» відповідно.
3. У розділі 6 «Заходи Програми»:

3.1. Доповнити перелік заходів заходом «Крос-кантрі вело-марафон «Почаївська гора»» з 
обсягом фінансування 25000 грн., за рахунок місцевого бюджету, датою проведення 
-  червень 2018 року., відповідальний виконавець - Почаївська міська рада.

3.2. Заходи програми викласти у нижченаведеній редакції із врахуванням зазначених 
змін.

№ Найменування
заходу

Виконавець Джерела
фінансування

Термін
виконання

Прогнозні
обсяги
фінансування
грн.

Очікуванні
результати

1. Турнір з 
волейболу «Кубок 
пам’яті 
Циганюка»

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2017-2018
рік

2000грн. Організовано та 
проведено 
волейбольний 
турнір за участю 
4-5 команд.

2. Футзальна ліга 
Кременецького 
району(2016- 
2017роки)

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2017 рік 3000 грн. Організовано 
перевезення 
футбольної 
команди на 
участь у 
футзальній лізі 
Кременецького 
району..

Турнір з 
волейболу «Кубок 
Почаївського 
міського голови»

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2017-2018
рік.

2000 грн. Організовано та 
проведено 
волейбольного 
турніру 4-6 
команд.

4. Шаховий турнір Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2017-2018
рік

4000грн. Проведено 
шаховий турнір.

5. Чемпіонат 
Кременецького 
району з футболу

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2017 рік. 12000 грн. Організовано
перевезення
футбольної
команди
Почаївської ОТГ 
на участь в 
чемпіонаті 
Кременецького 
району з 
футболу.



6. Суперкубок 
Кременецького 
району з 
волейболу

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2017. 2000 грн. Організовано 
перевезення 
волейбольної 
команди на 
участь в 
змаганнях.

8. Чемпіонат 
Кременецького 
району з 
волейболу

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2017-2018
рік.

2200 грн. Організовано
перевезення
волейбольної
команди на
участь у
районних
змаганнях.

9. Футзальна ліга 
Кременецького 
району (сезон 
2017-2018 рр.)

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2017 рік. 2500 грн. Організовано 
перевезення 
футбольної 
команди на 
участь у 
змаганнях з 
футзалу.

10 Крос-кантрі вело- 
марафон
«Почаївська гора»

Почаївьска 
міська рада

Місцевий
бюджет

2018 рік 25000 грн Організовано та
проведено
веломарафон

10 Друк та
розповсюдження
оголошень

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2017 рік. 1000 грн. Друк
оголошень.

11 Закупівля
матеріально-
технічного
інвентарю

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2017 9300 грн. Закупівля
спортивного
інвентарю.

В сього 65000

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар міської ради В. Я Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року №1172

Про внесення змін до Програми 
організації свят та розвитку культури та 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 р.

З метою удосконалення галузі культури громади, спрямування її на розвиток 
культурних традицій, забезпечення достатнього обсягу фінансування у 2018 році, 
керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА

1. Внести зміни до Програми організації свят та розвитку культури та 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки 
(із змінами внесеними рішенням сесії № 1097 від 21.12 2017 р. ) та викласти згідно 
додатку 1.

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

Міський год6©£ ( В.С. Бойко

Чубик А.В.



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 

№ 1172 від «28» лютого 2018 року

Зміни та доповнення, що вносяться до Цільової Програми організації свят та розвитку 
культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2018 роки:

1. В паспорті програми у клітинці, що відповідає розділу «Загальний обсяг фінансування»
цифру «202500» замінити цифрою «237500».

2. В розділі 5 «Фінансове забезпечення»:
2.1. В першому реченні, абзаці першому після слів «міським бюджетом в сумі» цифру 

«202500» замінити на цифру «237500».
2.2. В нижній таблиці у клітинці, що відповідає обсягу фінансування на 2018 рік цифру 

«102500» замінити на цифру «137500».
2.3. У нижній таблиці, у клітинці, що відповідає загальному обсягу фінансування цифру 

«202500» замінити на цифру «137500» відповідно.
3. У розділі 6 «Заходи Програми»:

3.1. У клітинці, що вказує на обсяг фінансування заходу «День міста Почаїв» цифру 
«147000» змінити на цифру «167000».

3.2. Доповнити перелік заходів заходом «Відзначення Дня захисника України» з обсягом 
фінансування 15000 грн. за рахунок місцевого бюджету, датою відзначення -  
жовтень 2018 року.

3.3. Заходи програми викласти у нижченаведеній редакції із врахуванням зазначених 
змін.

б.Заходи Програми

Назва
напряму

діяльност
і

Перелік заходів Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги 
фінансування

Очікуваний
результат

1 .Орга
нізація 
свят та 
розвиток 
культури 
та
мистецтв

1.1. Благодійна 
акція для дітей- 
інвалідів та дітей 
сиріт

2017-2018
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

8000 грн. Організація 
концерту та 
свята із 
врученням 
подарунків.

1.2.День села 
Старий Тараж

2017-2018
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

4000 грн. Організація
свята.та
концерту.

1.3.Святкування 
свята
«Масляниця»

2017- рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

1500 грн. Організація
свята та
концерту.
транспортне
перевезення
учасників
художньої
самодіяльно
сті..

1.4.Конкурс читців 
поезії «Невмеруще 
слово Кобзаря»

2017-2018
рік.

Виконавчий
комітет

Місцевий
бюджет

8000 грн. Вшанування 
пам'яті Т.Г. 
Шевченка, 
рганізація 
конкурсу та



нагородження
переможців

1.5.Відзначення 
Дня Перемоги

2017-2018
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

7000 грн. Проведення та
організація
концерту.

1.6.Відзначення 
Дня Матері

2017 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

1000 грн. Організація
концерту.

1.7.День міста 
ГІочаєва

2017-2018
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

167000 грн. Організація
концерту.та
проведення
святкових
заходів.

1.8.День рибака в 
с. Старий Гараж

2017-2018
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

10000 грн. Організація
концерту.та
проведення
святкових
заходів.

1.9.Відзначення 
Дня Прапора

2017-2018
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

500 грн. Транспортне
перевезення
учасників
художньої
самодіяльно
СТІ.,
організовано
концерт

1.10.Відзначення 
Дня незалежності 
України

2017 -2018 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

4000 грн. Організація
святкових
заходів.

1.11.Конкурс
виконавців
української
естрадної пісні
«Почаївські
дзвіночки»

2017 -2018 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

8000 ірн. Проведення
дитячого
конкурсу.

1.12. Відзначення 
Дня пам'яті 
голодомору

2017-2018
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

1000 грн. Проведення
траурного
мітингу та
поминальної
панахиди
жертвам
голодоморів і
політичних
репресій.

1.13. Відзначення 
«Дня захисника 
України»

2018 рік Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

15000 Організовано 
святкові 
заходи та 
концертну 
програму

2.Друк та
розповсю
дження
ого л о ш е
нь.

2.1 Друк 
оголошень про 
проведення 
культурно- 
масових заходів.

2017 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2500 грн. Друк та 
розповсюджен 
ня оголошень 
про святкові 
заходи на 
території 
громади.

Всього: 237500 грн.

1

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 28 » лютого 2018 року №1173

Про внесення змін до структури та 
штатного розпису виконавчих 
органів Почаївської 
міської ради

З метою впорядкування структури виконавчих органів Почаївської 
міської ради та належного виконання функцій та обов’язків покладених на 
органи місцевого самоврядування, керуючись Постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов 
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури ,судів 
та інших органів», Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року 
№ 1044 «Деякі питання оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування 
об’єднаних територіальних громад » , наказом Міністерства праці України від 
02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих 
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 
виконавчих органів , органів прокуратури, суд і в та інших органів »Законом 
України «Про місцеве самоврядування» в Україні, сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Ввести до структури виконавчих органів Почаївської міської ради такі 
підрозділи:

1.1. Почаївська міська бібліотека для дорослих загальною чисельністю 
4,5 штатних одиниці з посадами:

-Завідувачка бібліотеки -  1 штатна одиниця;
-Бібліотекар абонементу -  1 штатна одиниця;
-Бібліотекар читального залу -  0,5 штатної одиниці;
-Бібліотекар -  1 штатна одиниця;
-Прибиральниця -  1 штатна одиниця;

1.2. Почаївська міська бібліотека для дітей загальною чисельністю 3,0 
штатних одиниці:

-Завідувачка бібліотеки -  1 штатна одиниця;



-Бібліотекар абонементу -  1 штатна одиниця;
-Бібліотекар читального залу -  1 штатна одиниця

1.3. Старотаразька сільська бібліотека загальною чисельністю 0,5 
штатних одиниць:

Завідувачка бібліотеки -  0,5 штатної одиниці;

2. У структурі відділу освіти з 01 лютого 2018 року вивести одну посаду 
спеціаліста та ввести одну посаду діловода.

3. Фінансовому відділу Почаївської міської ради внести зміни до 
відповідних штатних розписів виконавчих органів Почаївської міської 
ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціа^ено-е^ономтйного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський гольфа; В.С. Бойко

Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року №1174

Про приєднання Почаївської 
міської об’єднаної територіальної 
громади до Європейської ініціативи 
«Угода мерів»

З метою забезпечення сталого розвитку Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, відповідно до ст. 25, 26, 463акону України « Про місцеве 
самоврядування в У країні»,сесія міської ради

1. Приєднатися до Європейської ініціативи «Угода мерів».

2. Уповноважити міського голову Бойка В.С. від імені Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади підписати «Угоду мерів» за формою, 
що буде запропонована.

ВИРІШИЛА:

3. Кон даного рішення покласти на постійну
комісію з питань^містобудування/'будівництва, земельних відносин та охорони. М\п /навколишнього црфддноТЬ^еередовища.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В..



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 28 » лютого 2018 року №1175

Про затвердження Програми 
по створенню належних умов обслуговування 
платників податків при Кременецькій 
об’єднаній державній податковій інспекції 
Головного управління ДФС у Тернопільській 
області на 2018-2019роки

З метою задоволення потреб населення у підвищенні якості та забезпеченні 
комфортних умов обслуговування платникам податків, враховуючи пропозицію 
постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, 
керуючись п. 22 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» 
сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА

1. Затвердити Програму по створенню належних умов обслуговування 
платників податків при Кременецькій об’єднаній державній податковій 
інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області на 2018- 
2019 роки.

2. Контроль зд виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань^^^ш^нб'^економічйого розвитку, інвестицій та бюджету.

М І С Ь К И Й  Г О ^ш М і В.С. Бойко

Чубик А.В. (



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 
№ 1175 від 28.02.2018 року

ПРОГРАМА
по створенню належних умов обслуговування платників податків при 

Кременецькій об’єднаній державній податковій інспекції Головного 
управління ДФС у Тернопільській області на 2018-2019 роки.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1 Назва програми Програма створення належних умов 
обслуговування платників податків 
при Кременецькій об’єднаній 
державній податковій інспекції 
Головного управління ДФС у 
Тернопільській області на 2018-2019 
роки

2 Ініціатор розроблення Програми Кременецька ОДПІ ТУ ДФС у 
Тернопільській області

3 Дата, номер і назва розпорядчого документа 
на підставі якого розроблено програму

Розпорядження міського голови №16 
від 19 лютого 2018 року

4 Розробник Програми Почаївська міська рада
5 Співрозробник Програми Кременецьке ОДПІ ТУ ДФС у 

Тернопільській області
6 Відповідальний виконавець програми Кременецька об’єднана державна 

податкова інспекція
7 Учасники Програми Почаївська міська рада, Кременецька 

об’єднана податкова інспекція
8 Термін реалізації Програми 2018 р.-2019 р.
9 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми
Міський бюджет, інші джерела 
незаборонені чинним 
законодавством України

10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми

100,00 тис. грн (орієнтовно)

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА
ПРОГРАМА

Програма мобілізації зусиль Почаївської міської ради, Кременецької об’єднаної 
державної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до міського бюджету (в 
подальшому Програма) розроблена на основі Податкового кодексу України, Закону України 
“Про державну службу”, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Програма являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки міста, і 
на цій основі, забезпеченню повного задоволення соціальних потреб. Зокрема, створенню



сприятливих умов для розвитку підприємництва, збільшенню випуску якісних 
конкурентноздатних товарів, насиченню товарних ринків; зведенню до мінімуму 
негативного впливу на економіку міста тіньового бізнесу; максимальному поєднанню 
інтересів суб’єктів підприємницької діяльності - платників податків з інтересами податкової 
служби, надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів на основі добровільного виконання 
платниками своїх податкових зобов'язань.

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
Програма мобілізації зусиль Почаївської міської ради, Кременецької об’єднаної 

державної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2018- 
2019 роки враховує створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на 
використанні сучасної комп’ютерної техніки для створення бази, яка дозволить 
систематично і широко використовувати внутрішню та зовнішню інформацію для 
планування і виконання функцій фіскальної служби.

В цілому ж робота по адмініструванню податків та зборів, забезпеченню надходжень 
до міського бюджету, яка враховує нову філософію партнерських відносин з платниками 
податків включає в себе:
- удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до бюджету;
- впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні;
- удосконалення роботи з платниками податків;
- покращення матеріально-технічної бази податкової служби.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 
ОБСЯГІВТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ

Створення інформаційно-розвиненої державної податкової служби є запорукою 
успішного виконання завдань, визначених законодавством, що дозволить уникнути значної 
кількості наявних проблем.

Реалізація програми забезпечить виконання Кременецькою ОДПІ основних стратегічних 
цілей та організації надання послуг відповідно до світових стандартів якості обслуговування 
платників податків.

Джерелом фінансування заходів програми є кошти міського бюджету.

Ресурсне забезпечення програми
• Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 
виконання програми 

(тис.грн.)

Етапи виконання Програми Усього витрат 
на виконання 

програми 
(тис.грн.)

2018 р. 2019 р.

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі:

50,0 50,0
100,0

Місцевий бюджет 50,0 50,0

V. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА 
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

За результатами реалізації програми передбачається досягнути наступних 
результативних показників:



- розширення бази оподаткування за рахунок виявлення додаткових джерел наповнення 
міського бюджету, в тому числі від підприємств "мінімізаторів" та тих, що входять до груп 
"ризику" та щорічне збільшення очікуваних поступлень до бюджету Почаївської міської
ради;
- забезпечення системності та стабільності процесу оподаткування за рахунок модернізації 
роботи та зміцнення матеріально -  технічної бази Кременецької ОДПІ;
- створення комфортних умов для платників податків в Центрі обслуговування платників та 
підвищення оперативності та якості надання адміністративних послуг;
- створення умов для партнерських взаємовідносин фіскальної служби та платників 
податків;
- формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДФС;
- впровадження сучасних інформаційних технологій з метою підвищення рівня 
інформаційної культури та загального освітнього рівня населення.

В результаті виконання програми буде забезпечено повноцінне функціонування 
системи якісного надання податкових послуг, реалізацію державної політики в сфері 
оподаткування.

Перелік заходів наведено у додатку 1 до програми

VI. Контроль за виконанням програми

Виконання програми забезпечується Кременецькою ОДПІ, виконавчими органами 
Почаївської міської ради. Координація дій щодо виконання заходів Програми покладена на 
Кременецьку ОДПІ.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює 
відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - головний 
розпорядник коштів.

В ході реалізації Програми допускається коригування заходів, внесення змін і 
доповнень до програми.

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 1 
до програми

Напрями діяльності та заходи міської програми по створенню належних умов обслуговування платників податків при 
Кременецькій об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області на 2018- 
__ ___________________________________________ 2019 роки.
1 2 3 4 5 6 12
№
з/п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритети 
і завдання)

Перелік заходів програми Строк 
виконанн 
я заходу

Виконавці Джерела
фінансува

ння

Орієнтовн 
і обсяги 

фінансува 
ння

(вартість),
тис.

гривень,у 
тому 
числі:

Очікуваний
результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Для

якісного
обслуговува
ння
платників
податків

- Удосконалення роботи з платниками податків та надання 
адміністративних послуг: .
1.придбання принтерів, комп’ютерів, блоків безперебійного 
живлення.
2.оплата послуг поточного ремонту та технічного 
обслуговування обладнання, копіювальної техніки, 
комп’ютерів, багатофункціональних пристроїв, принтерів, 
ІР-телефонії.

2018- 
2019 р р .  .

Кременець 
ка ОД ПІ

Міський
бюджет

80,0 Інформування 
суспільства про 
дотримання вимог 
Податкового кодексу 
України та інших 
законодавчих актів 
України 
- облаштування 
приміщення 
сучасним 
обладнанням: 
придбання 
комп’ютерної та 
копіювальної 
техніки,
телекомунікаційного
обладнання,серверів,
засобів захисту
інформації
(комп'ютерні
багатофункціональні
пристрої).



2 Для
розширення
бази
оподаткуван
ня

1. Актуалізація бази нерухомого майна, відмінного від 
земельних ділянок, а також земельних ділянок та 
транспортних засобів:

2018- 
2019 рр.

Кременець 
ка ОД ПІ

Міський
бюджет

20,0 Очікуване 
поступлення у 2018 
році податку на 
нерухоме майно
360.0 тис.грн.; 
Плати за землю -
800.0 тис.грн.;

ВСЬОГО КОШТІВ
100,0

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар міської ради В.Я. Уйван


