
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» липня 2018 року № 4*10$

Про звіт заступника директора з господарської роботи 
Почаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Нека В.Б. -

Заслухавши звіт заступника директора з господарської роботи 
* Почаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нека Василя Борисовича, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію заступника директора з господарської роботи Почаївської 
ЗОШІ-Ш ст. взяти до уваги

2. Доручити відділу освіти Почаївської міської ради провести перевірку 
стану проведення поточного ремонту Почаївської ЗОШ і про 
результати перевірки проінформувати на наступній сесії Почаївської 
міської ради.

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

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року № /9/0
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної Д ІЛ Я Н К И  
в натурі (на місцевості) площею ОД025 та для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Шегері В.А.

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

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шегері Володимиру Андрійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2025 га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж,

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, ̂ рмельних відносин та охорони навколишнього 
природного с£р§щ®ища.

г
/

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року № /4 У /

Про погодження проекту землеустрою 
щодо зміни меж с. Старий Тараж 
на території Почаївської міської ради 
Кременецького району Тернопільської області

Розглянувши розроблений ТОВ “Геоземсервіс” проект землеустрою щодо зміни меж 
с. Старий Тараж на території Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської 
області, керуючись ст. 12, 173, 174,175 Земельного кодексу України, ст. 46 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Погодити проект землеустрою щодо зміни меж с. Старий Тараж на території 
Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області.

2. Відповідно до розробленого проекту землеустрою змінити частково межі с. Старий 
Тараж Кременецького району з додатковим включенням в межі земельних ділянок 
відповідною загальною площею 1674,3935 га.

3. Погодити межі населеного пункту с. Старий Тараж Кременецького району 
Тернопільської області відповідною площею 1674,3935 га.

4. Почаївському міському голові звернутися з клопотанням до Кременецької районної 
ради погодити проект землеустрою щодо зміни меж с. Старий Тараж на території 
Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року № / ?/Л

Про погодження проекту землеустрою 
щодо зміни меж с. Комарин 
на території Почаївської міської ради 
Кременецького району Тернопільської області

Розглянувши розроблений ТОВ “Геоземсервіс” проект землеустрою щодо зміни меж 
с. Комарин на території Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської 
області, керуючись от. 12, 173, 174,175 Земельного кодексу України, ст. 46 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 
Почаївської міської ради

1. Погодити проект землеустрою щодо зміни меж с. Комарин на території Почаївської 
міської ради Кременецького району Тернопільської області.

2. Відповідно до розробленого проекту землеустрою змінити частково межі с. Комарин 
Кременецького району з додатковим включенням в межі земельних ділянок 
відповідною загальною площею 817,6065 га.

3. Погодити межі населеного пункту с. Комарин Кременецького району Тернопільської 
області відповідною площею 817,6065 га.

4. Почаївському міському голові звернутися з клопотанням до Кременецької районної 
ради погодити проект землеустрою щодо зміни меж с. Комарин на території 
Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року № ^ / 3

Про надання дозволу на виготовлення 
тсхпічної документації із землеустрою 
щодо ветаповлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шкільна, 19, 
гр. Мицик Н.М.

Розглянувши заяву жительки м. Брянка, мікрорайон -  4, 34/24, гр. Мицик Н.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 19, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Мицик Надії Макарівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 19.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектурщлЄ^ельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. / /

В.С. Бойко

Бондар Г.В.(



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Березина, 67, 
гр. Деркачу Р.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 67, гр. Деркача Р.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Березина, 67, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Деркачу Роману Михайловичу на виготовлення технічної 
документації Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 67.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архі' льних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. 1 '

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова/ В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року № / м

Про затвердження акту обстеження 
меж земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шкільна, 25, 
гр. Костюку О.Д.

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, від 10.07.2018 року про обстеження межі між земельною ділянкою для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 25, гр. Костюка О.Д. та суміжними земельними ділянками гр. Онищука В.О. та гр. 
Панчук Р.П. в м. Почаїв, по вул. Шкільна, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування”, ст.12,158-161 Земельного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт обстеження погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань 
земельних відносин від 10.07.2018 року по обстеженню межі між земельною ділянкою 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 25, гр. Костюка О.Д. та суміжними земельними 
ділянками гр. Онищука В.О. та гр. Панчук Р.П. в м. Почаїв, по вул. Шкільна. (Акт 
додається.)

2. Затвердити гр. Костюку Оресту Дмитровичу межу земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000 га в м, Почаїв, вул. Шкільна, 25, та суміжними земельними ділянками гр. 
Онищука В.О. та гр. Панчук Р.П. в м. Почаїв, по вул. Шкільна по існуючим межам 
згідно кадастрового плану земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням даного рішення 
питань містобудування, архітектури, зеуи 
природного середовища. '

покласти на постійну депутатську комісію з 
ельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 2 0 »  липня 2018 року № / ^ / 6

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шкільна, 25, 
гр. Костюку О.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 25, гр. Костюка О.Д., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 25, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Костюку Оресту Дмитровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 25.

2, Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
земельних відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20»  липня 2018 року № / У

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0Д000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. І. Хворостецького, 10, 
гр. Цимбалюк О. А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 10, гр. Цимбалюк О.А., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул.
І.Хворостецького, 10, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Цимбалюк Олені Анатоліївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
І.Хворостецького, 10.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, 62, 
гр. Безкоровайному Г.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лосятинська, 54, гр. Безкоровайного Г.М., 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Наливайка, 62, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Безкоровайному Григорію Михайловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 62.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, ар: ’ емельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

'' г1- '''
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,3339 га 
у власність для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Шкільна, гр. Мицик Н.М.

Розглянувши заяву жительки м. Брянка, мікрорайон - 4, 34/24, гр. Мицик Н.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Мицик Надії Макарівні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3339 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна за рахунок земель 
попереднього землекористувача, померлої Романюк Єфросинії Гаврилівни, наданих у 
користування в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова
И / і

В.С. Бойко

У рд



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 р.

Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,1659 га в м. Почаїв, 
вул. Промислова, 5, гр. Георгієву Б.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 4, гр. Георгієва Б.В., який 
просить надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв вул. 
Промислова, 5, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, “Про 
оцінку земель” сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Георгієву Борису Віталійовичу на проведення експертно- 
грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості площею 0,1659 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3884 в м. Почаїв по вул. Промислова, 5.

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

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

В И Р І Ш И Л А :

г
Ґ

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 р. №

Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,0732 га в м. Почаїв, 
вул. Промислова, 5, гр. Якимчук ОЛ.

Розглянувши заяву жительки м. Київ, вул, Котельникова, 46/11, гр. Якимчук О.ГТ, 
яка просить надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв вул. 
Промислова, 5, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, “Про 
оцінку земель” сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Якимчук Оксані Петрівні на проведення експертно-грошової 
оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості площею 0,0732 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3886 
в м. Почаїв по вул. Промислова, 5.

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

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський ГП .П П К Я

Онук В. В.

Бондар Г.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 р № /

Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,2211 га в м. Почаїв, 
вул. Промислова, 5, гр. Токар О.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Озерна, 40, гр. Токар О.Т, яка просить 
надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв вул. 
Промислова, 5, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про державний земельний кадастр”, “Про 
оцінку земель” сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Токар Олені Тарасівні на проведення експертно-грошової 
оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості площею 0,2211 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3885 
в м. Почаїв по вул. Промислова, 5.

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

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський, голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20»  липня 2018 року № Й23
Про перенесення питання 
“Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки в м. Почаїв вул. Промислова» 5, 
гр. Сіморі О.І.” на розгляд наступної сесії

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, провул. Шевченка, 18а, гр. Сімчук Ганни 
Володимирівни, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Перенести питання “Про надання дозволу на проведення експертно-грошової 
оцінки земельної ділянки в м. Почаїв вул. Промислова, 5,гр. Сіморі 0.1”. на розгляд 
наступної сесії

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
містобудування,; будівництва, зем< их відносин та охорони навколишнього

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Дачна 4, гр. Гутовичу А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дачна, 4, гр. Гутовича А.В., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дачна, 4, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 
Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївеької міської ради

1. Затвердити гр. Гутовичу Андрію Васильовичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3904 у м. 
Почаїв, вул. Дачна, 4, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Гутовичу Андрію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дачна, 4.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архіте; ьних відносин та охорони навколишнього
природного середовища;

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Нижня, 5, 
гр. Рущинському А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Нижня, 5, гр. Рущинського А.М., який 
просить затвердити технічну документацію Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 5, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити гр. Рущинському Анатолію Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3901 у м. 
Почаїв, вул. Нижня, 5, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Рущинському Анатолію Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 5.

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

4. Контроль за виконанням даного рішенця покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектурі, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року № {917

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо становлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) комунальної власності 
Почаївської міської ради загальною площею 
0,6780 га для будівництва та обслуговування 
закладів освіти в м. Почаїв, вул. Липова, 4.

Керуючись ст.12, 186, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26, ст.ЗЗ Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності Почаївської 
міської ради загальною площею 0,6780 га (кадастровий номер 
6123410500:02:001:3911) для будівництва та обслуговування закладів освіти в м. 
Почаїв, вул. Липова, 4.

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В. І 

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 201$ року

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
комунальної власності загальною площею 
0,2905 га для будівництва та обслуговування 
закладів освіти в с. Затишшя, вул. Зелена

Керуючись ст.12, 186, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 25, 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26, ст.ЗЗ Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної власності Почаївської 
міської ради загальною площею 0,2905 га (кадастровий номер 
6123410500:02:001:3909) для будівництва та обслуговування закладів освіти в 
с.Затишшя, вул. Зелена.

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А  :

порядку.

Онук В.В.

' '-і.. - • /
Міський голова В.С. Бойко

Бондар Г.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року №

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0750 та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. Тиха, 3, гр. Комару П.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Тиха, 3, гр. Комара П.І., який просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 
Почаїв, вул. Тиха, 3, та передати дану ділянку у власність. Керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Комару Петру Івановичу проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0750 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3913 в м. Почаїв, вул. Тиха, 3, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд , в межах населеного пункту.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року № / 9 з о

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. І. Хворостецького, гр. Березюку В.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І. Хворостецького, За, гр. Березюка В.С., 
який просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
І.Хворостецького, та передати дану ділянку у власність, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Березюку Володимиру Степановичу проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0833 в м. Почаїв вул. І. Хворостецького для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Березюку Володимиру Степановичу у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул.
І. Хворостецького.

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

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року

Про затвердження акту комісійного обстеження
земельної ділянки комунальної власності
сільськогосподарського призначення (землі
закладів освіти -  сади), житлової та громадської забудови
(землі закладів освіти -  громадського призначення)
та загального користування (забудовані землі,
землі, які використовуються для відпочинку
та інші відкриті землі, в т.ч. вулиць, набережних, площ)
загальною площею 2,6351 га в м. Почаїв, вул. Шевченка, 15

№ /  ̂ 3/

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин від 27.06.2018 року по обстеженню земельної ділянки комунальної власності 
сільськогосподарського призначення (землі закладів освіти -  сади), житлової та громадської 
забудови (землі закладів освіти -  громадського призначення) та загального користування 
(забудовані землі, землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі, в т.ч. 
вулиць, набережних, площ) в м. Почаїв, вул. Шевченка, 15, керуючись ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування”, ст.12, 158-161, п. 12 Перехідних Положень Земельного 
кодексу України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт комісійного обстеження погоджувальної комісії Почаївської міської 
ради з питань земельних відносин від 27,06.2018 року по обстеженню земельної 
ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення (землі закладів 
освіти -  сади), житлової та громадської забудови (землі закладів освіти -  громадського 
призначення) та загального користування (забудовані землі, землі, які 
використовуються для відпочинку та інші відкриті землі, в т.ч. вулиць, набережних, 
площ) загальною площею 2,6351 га в м. Почаїв, вул. Шевченка, 15.

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

г

В.С. Бойко

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року № / Ш

Про затвердження детального плану 
території земельної ділянки для 
будівництва групи індивідуальних 
гаражів площею 0,1200 га 
в м. Почаїв, вул. Наливайка

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Квіткова, 15 /6, гр. Соболевської О.М., 
яка просить затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва 
групи індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Наливайка, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про 
регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 
290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Соболевській Ользі Миколаївні, Формазюку Івану Петровичу, 
Бойку Анатолію Васильовичу, Кушельник Валентині Анатоліївні, Ковальчуку 
Андрію Павловичу, Бараниці Ірині Миколаївні, Онишків Оксані Миронівні та 
Подільник Вірі Михайлівні детальний план території земельної ділянки для 
будівництва групи індивідуальних гаражів площею 0,1200 га в м. Почаїв, вул. 
Наливайка.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року

Про внесення змін в рішення 
№ 1378 від 04.06.2018 р. тридцятої сесії 
сьомого скликання Почаївської міської ради 
ТОВ “Пластик-М”

№ _№35

Розглянувши заяву ТОВ “Пластик-М” щодо внесення змін в рішення № 1378 від 
04.06.2018 р. тридцятої сесії сьомого скликання Почаївської міської ради, керуючись ст. 
12,79,125,126,142 п.З Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України 
«Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни в рішення № 1378 від 04.06.2018 р. тридцятої сесії сьомого скликання 
Почаївської міської ради “ Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності в м. Почаїв 
вул. Промислова, ”, замінивши пункт 3 даного рішення такими словами: “вилучити 
із постійного користування ТОВ “ Пластик-М ” наступні земельні ділянки:
- за кадастровим номером 6123410500:02:001:3887 площею 5,2992 га;
- за кадастровим номером 6123410500:02:001:3883 площею 0,0167 га;
- за кадастровим номером 6123410500:02:001:3886 площею 0,0732 га;
- за кадастровим номером 6123410500:02:001:3885 площею 0,2211 га;
- за кадастровим номером 6123410500:02:001:3884 площею 0,1659, 
залишивши за ТОВ “ Пластик-М ” по вул. Промислова, 5, м. Почаїв у постійному 
користуванні земельну ділянку за кадастровим номером 6123410500:02:001:3881 
площею 3,4239 га. ”

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » липня 2018 року №

Про внесення змін в рішення 
№ 838 від 24.05.2017 р. тридцять п’ятої сесії 
сьомого скликання Почаївської міської ради 
гр. Підгурському Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 16, гр. Підгурського Романа 
Васильовича, який просить внести зміни в рішення № 838 від 24.05.2017 р. двадцять 
другої сесії сьомого скликання Почаївської міської ради, керуючись ст. 12 Земельного 
кодексу України, ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сесія Почаївської міської ради .

1. Внести зміни в рішення № 838 від 24.05.2017 р. двадцять другої сесії сьомого 
скликання Почаївської міської ради “ Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв по вул. Гайова, 16 
гр. Підгурському Р.В.”, виключивши пункт 2 з даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

містобудува " ' 
природного

відносин та охорони навколишнього

МІСЬКЕ “ В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20 » липня 2018 року № ( ^ 3 ^

Про внесення змін в рішення 
№ 604 від 02.12.2016 р. п’ятнадцятої сесії 
сьомого скликання Понаївської міської ради 
гр. Процюку О.В.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 33, гр. Процюка Олександра 
Валерійовича, який просить внести зміни в рішення № 604 від 02.12.2016 р. п’ятнадцятої 
сесії сьомого скликання Почаївської міської ради, Керуючись ст. 12 Земельного кодексу 
України, ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
Почаївської міської ради

1. Внести зміни в рішення № 604 від 02.12.2016 р. п’ятнадцятої сесії сьомого 
скликання Почаївської міської ради “ Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, гр. 
Процюку О. В. ”, виключивши пункт 3 з даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

містобудування, 6 у  ' 
природного середов

відносин та охорони навколишнього

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.

Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 2 0 »  липня 2018 року

Про внесення змін в рішення 
№ 1028 від 17Л 1.2017 р. двадцять шостої сесії 
сьомого скликання Почаївської міської ради

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни в рішення № 1028 від 17.11.2018 р. тридцятої сесії сьомого скликання 
Почаївської міської ради “ Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельних 
ділянок в м. Почаїв вул. Липова, ”, виклавши пункт 1 даного рішення в такій 
редакції:
“Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельних ділянок 
орієнтовною загальною площею 3,9706 га, з яких 3,2910 га - в м. Почаїв по вул. 
Липова та 0,6796 га -  в с. Затишшя для обслуговування місцевих кладовищ, землі 
закладів комунального обслуговування, забудовані землі, в т.ч. землі, що 
використовуються для відпочинку та інші відкриті землі, в т . . кладовища.”

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

відносин та охорони навколишнього

Міський головні ■ І
В.С. Бойко

Онук В.В.
І

Бондар Г.В. І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Рішення

«20» липня 2018 року № 1437

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 23, 97 та 101 Бюджетного 
Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 
237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. 
№ 201-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад у 2018 році» та від 13 червня 2018 р. № 420-р «Про перерозподіл деяких 
видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 
2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та 
бюджетами об’єднаних територіальних громад», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 
рік на 1780521 гривня, за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 759900 гривень;

#
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 

626300 гривень;
субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 
394321 гривня.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 
рік на 993236 гривень:

2.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на:
з них на:
* поточні видатки

626300 грн. 

626300 грн.



КГЖВ 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» 
626300 грн. (Кременецькому районному бюджету).

2.2. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на: 366936 грн.

з них на:
• поточні видатки 366936 грн.
в тому числі:
КГЖВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 366936 грн.

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 
рік в сумі 343900 гривень за рахунок вільного залишку коштів загального фонду 
міського бюджету станом на 01 січня 2018 року:

3.1. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на: 343900 грн.

з них на:
• оплату праці 195300 грн.
в тому числі:
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 73000 грн.
КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 95300 грн.
КПКВ 0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)» 27000 грн.

• оплату енергоносіїв 7000 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» 7000 грн.

• поточні видатки 141600 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» 97600 грн.

З них па спів фінансування якісної\ сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Новаукраїнська школа» - 39568 грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 44000 грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головними 
розпорядниками коштів за кодами програмної та економічної класифікації 
видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік:

4.1. Почаївська міська рада



117500 грн.4.1.1. Зменшити видатки на 
з них на:
• поточні видатки 117500 грн.
в тому числі:
КПКВ 0114080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» 
80500 грн.
КПКВ 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 80500 грн.
КПКВ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації»37000 грн.
4.1.2. Збільшити видатки на 108000 грн.
з них на:
• поточні видатки 108000 грн.
в тому числі:
КПКВ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» 60000 грн. 
КПКВ 0117620 «Розвиток готельного господарства та туризму»37000тгрн. 
К1ТКВ 0117622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 
курортів» 37000 грн.
КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 11000 грн.
Кременецькому районному бюджету

4.2. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на: 9500 грн.

з них на:
• поточні видатки 9500 грн.
в тому числі:
КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 9500 грн.

5. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2018 рік за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 787285 гривень, з них за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад на суму 759900 гривень;

субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 27385 
гривень.

5.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 759900 грн.

з них на:
• капітальні видатки 759900 грн.
в тому числі:
КПКВ 0117360 «Виконання інвестиційних проектів» 759900 грн.
КПКВ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 

інфраструктури об 'єднаних територіальних громад» 759900 грн.
з них на:
- програму розроблення містобудівної документації Почаївської міської 

об 'єднаної територіальної громади 74282 грн.



5.2. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на 27385 гри.

з них на:
• капітальні видатки 27385 грн.
в тому числі:
КТЖВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 27385 грн.

6. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2018 рік за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) в сумі 512715 гривень за рахунок вільного залишку 
коштів загального фонду міського бюджету станом на 01 січня 2018 року:

6.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на 207322 грн.

з них на:
* капітальні видатки 207322 грн.
в тому числі:

КПКВ 0117360 «Виконання інвестиційних проектів» 63082 грн.
КПКВ 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 

інфраструктури об ’єднаних територіальних громад» 63082 гри.
(Спів фінансування проектів на формування інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад) 

з них на:
- програму розроблення містобудівної документації Почаївської міської

об 'єднаної територіальної громади 20000 грн.
КПКВ 0117460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури» 130000 грн.
КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 130000 грн.
КПКВ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» 14240 грн.

6.2. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на: 305393 грн.

з них на:
* капітальні видатки 305393 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» 305393грн.

з них на:
- спів фінансування якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Новаукраїнська школа» - 3042 грн. ;
- програму впровадження та застосування енергоефективних та

енергозберігаючих заходів у  закладах освіти Почаївської мотг на 2017- 
2019 роки 272436 грн.



7. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головними 
розпорядниками коштів за кодами програмної та економічної класифікації 
видатків спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік:

7.1. Почаївська міська рада
Зменшити асигнування на 60000 грн.

з них на:
• капітальні видатки 60000 грн.
в тому числі:
КПКВ 0118420 «Інші заходи у сфері засобів масової інформації» 60000грн.

7.2. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на: 60000 грн.

• капітальні видатки 60000 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» 60000 грн.

8. 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 1861000 на мінус 3161000, за спеціальним фондом -  з 1861000 на 3161000, у 
тому числі бюджет розвитку -  з 1861000 на 3161000.

9. 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.

, 10. 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.

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

/■■■' /  ..... 
И : ч /  ч  
її н
(-\ Ч\  ч  Міський волова. Агу.- В.С. Бойко

Бо дюк ОІ. 
Бондар Г.В.



Додаток Ла І
до рішення міської радії від 20.07.201Н .1.4.17 

"Про внесення. змін до міського біо/їжсгу на 2018 рік”

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку
ірн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
’ПІКВКМЬ

/
ТКВКБМС

3

Код
ФКВКБ'

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до 
проект но- кошторисної 

документації тощо

Загальний
обсяг

фінансування 
будівниц і ви

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Затверджено
Уточнення

+: -

Разом видатків 
на поточний

рік

0100000 Міська рада (головний р озпорядник) 1 769 642,0 907 222,0 2 676 864,0

0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) 1 769 642,0 907 222,0 2 676 864,0

0110150 0150 0111

Організаційне, иіформаційно*аналітрргнс та 
матеріально-технічне забезпеченню діяльності 
обласної ради, районної радій районної у міс ії ради 
(у рай її створення), міської, селищної. сільської 
рад

Капітальні вкладення 32 000,0 32 000,0

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації Капітальні вкладення 60 000.0 -60 000,0 0,0

0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності пгшащь і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших юубтгих заклад™

Капітальні вкладення 17 000,0 17 000,0

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

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Виготовлення проекту землеустрою , 
щ одо встановлення м еж  сіл Ст Таряж  та 
К о м аш н

100 000,0 100 000,0

Виготовлення технічної документації з 67 000,0 67 000,0

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та  забудови територій  
(містобудівної докуменгаїдї.]

Розроблення генерального плану 
м. Почаїв

398 142,0 398 1 42,0

0117362 7362 0490 Виконання іігаестицшгп-іх проектів в рамках формування 
інфраструктури стг

Розроблення генерального плану 
с. Затишшя

0,0 94 282.0 94 282,0

Капітальні вкладення 0,0 728 700,0 728 700,0

0117461 7461 0456
У тримання та розтугтох автомобільних д ер ії т а  
дорож ньої інфраструктури за рахунок кош тів місцевого 
бю дж ету

Капітальний ремонт тротуару но 
вул. Лосятинська 281 500,0 130 000,0 411 500,0

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу7 суб’єктів господарю  вапна КапітальЕіі вкладення 314 000,0 14 240,0 328 240,0

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради
(головний розпорядник)

3 255 300,0 1 865 400,0 392 778,0 2 258178,0

0610000
Відділ освіти Почаївської міської ради
(головний розпорядник)

3 255 300,0 1 865 400,0 392 778,0 2 258 178,0

0 6 1 0 1 6 0 0160 0111
ГСерівітшітво і у п р авл ін н я  у  відповідній сфері у  містах 
(місті К ііс в і). селищах, селах, о б  едш ш іх теріггоріаттдгтпс 
гр о м я л я х

Капітальні вкладення 20 000,0 20 000,0

0611010 1010 0910 Надання дошкиївної о с в іт Капітальні вкладення 10 000,0 0,0 10 000,0

0611020 1020 0921

Надання загальної сере.'Тгт-.о1 освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами їв т. ч. шкодою-д їш л ш і  садком, 
інтерна том при школі;, дпсдіглізо&лгтгімтг піколамті, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні вкладення
*

55 100,0 31 342.0 86 742,0



01!7461 2461 0456
УтрГП\Са>ПГ5Г “Я рОЗіШТіЖ огтгомобип.ттіх доріг -'Я 
ІІУрОЙСНЬОІ иіфшстр'дпуріт V- рйХ\ИІ>К КОШ11В МІ Сі "івГ-0 г о 
бюджету

Капітальний ремонт тротуару по 
ву. і. Лоеятинська 281 500,0 1 ЗО 000,0 411 500,0

0117670 7670 0490 Внески до с и т н о г о  .капітал}’ суб'єктів господарювання Капітальні вкладення 114 000,0 14 240,0 3 2 8  240,0

0600000
Вітділ освіти Почашської міської ради
'головний розпорядник) 3 25 5  300 ,0 1 «Й5 400,0 392  778,0 2 25 8  178,0

0610000
Відділ освіти Почаївської міської ради
{сОР.ОвЧІШ розпорядник} 3 255 3 0 0 ,0 1 865 400 ,0 392 778,0 2 258 178,0

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві», селищах. селах. обєднандитеріїторііїльїпіх 
громадах

Капітальні вкладення 20 000,0 20  000,0

0611010 1010 0910 Надання догшсілтлої освіти Капітальні вкладення 10 000,0 0,0 10 000.0

0611020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
иапч-альнимп закладами (в т. ч. школото-дктячнм садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими ппголдмщ 
ліцеями, іімнатіямл, колегіумами

Капітальні вкладення 55 400,0 31 342.0 86 742,0

0611020 1020 0921
Надання загальної середішої освшг загальноосвітніми 
наьчаттькнми закладами (в т ч. школоіо-литятот садком, 
інтернатом ттри школі», спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт ЗОШ 1-3 ст. з 
використанням енергозберігаючих 
технологій (Блок Б), (Блок А) 3 255  3 0 0 ,0 1 780 000,0 361 436,0 2 141 436,0

В сього 3 255 300 3 635 042 1 ЗШ) 000 4 935 042

Секретар міської ради В Л . Уйнан



Додаток .№ 2
до рішення міської ради «ІД 20.07.2018 Ла 1437 

"Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік"

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2018 році1

гря.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

. . г пюлжетш

Код ТПКВКМК
/

ТКВКБМС5
Ко і ФК'НКК4

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

згідно і типовою ві.іомчою/ТІІКВКМВ/ 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд
Спеціальний

фонд

Разом загальний 
та спеціальний 

фонди

0100000 Міська рада (головний розпорядник) -20 500,0 34 282,0 13 782,0

0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) -20 500,0 34 282,0 13 782,0

0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв та виставок
Розвиток Почаївського історико-художнього музею на 
період до 2020 року 60 000,0 0,0 60 000,0

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

-80 500,0 0,0 -80 500,0

0117362 7362 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 
інфраструктури обєдканих територіальних громад

Розроблення містобудівної документації Почаївської 
мотг 0,0 94 282,0 94 282,0

0117622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
Розвиток туризму у ГІочаївській міській обєдканій 
територіальній громаді на 2018-2019 роки 37 000,0 0,0 37 000,0

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері масової інформації

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

-37 000,0 0,0 -37 000,0

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

0600000 Відділ освіти міської ради (головний розпорядник) 0,0 272 436,0 272 436,0

0610000 Відділ освіти міської ради (відповідальний виконавець) 0,0 272 436,0 272 436,0

0611020 1020 0921

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

Впровадженії* та застосування енергосфсктивних та 
енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської 
мотг на 2017*2019 роки 0:0 272 436,0 272 436,0

В с ьо го -20 500,0 306 718,0 286 218,0

Секретар міської ради У В. Я. Уйван

І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 20 » липня 2018 року № (  &  3  $

Про передачу коштів з 
Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного '
бюджету

Розглянувши лист директора ПАТ «Укртелеком» Тернопільська філія, щодо 
необхідності виділення коштів для відшкодування пільг пільговим категоріям населення 
Почаївської міської ради, керуючись Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби та внутрішніх справ та їх 
соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету, як Іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Соціальний 
захист» для забезпечення у 2018 році відшкодування пільг за телекомунікаційні послуги, які 
будуть надані у 2018 році пільговим категоріям населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади в сумі 11000 (одинадцять тисяч) гри.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького районного бюджету на галузь «Соціальний захист» в 
сумі 11000 (одинадцять тисяч ) гривень згідно додатку.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету на 
галузь «Соціальний захист» в сумі 11000 (одинадцять тисяч ) гривень.

ти на постійну комісію з.питань соціально-

В.С. Бойко

4. Контроль за виьлгйанням рішення пош 
економічного розв ітг^л^^нщ йі^ '^дж ету.

* /А 0  о" //*7 Т

Міський головне й !

б* ГУ ч’. . у.
V..

74ПИ-



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20 »липня 2018 року № 1^ 39

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, враховуючи зміни до обсягу фінансування 
програми на 2018 р., 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 наступні зміни до Програми організації свят та розвитку культури та 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 
роки:
1.1. В таблиці «Заходи Програми» рядок 7 викласти у наступній редакції;

1.7. День міста 
Почасва

2017 рік. Почаївська 
міськії рада

Місцевий
бюджет

70000 грн. Організація
концсрту.га
проведення
святкових
заходів.

2. Контроль за вї^йШіщ^данцро^рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-екон^цішЬгр^6|в№щ^, інвестицій та бюджету.

Міський головам В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Під« 2 0 » липня 2018 року . №

Про внесення змін до 
програми «Розвитку Почаївського 
історико-художнього музею на 
період до 2020 року»

Розглянувши лист директора Почаївського історико-художнього музею Алімової 
А.Д. №39 від 06.07.2018 року, з метою своєчасної та ефективної реалізації цільової програми 
«Розвитку Почаївського історико-художнього музею на період до 2020 року», керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до програми «Розвитку Почаївського історико-художнього 
музею на період до 2020 року»:

11.У розділі ТУ «Перелік завдань і заходів програми» у таблиці рядок 4 викласти у 
такій редакції:

3. Зберігати і
поширювати
історичну і
культурну
спадщину
Гіочаївщини
в

Придбати збірку
науково-
популярних
нарисів про
історію
Почаївщини

2018 60,00 Почаївський 
історико- 
художній . 
музей

Придбано та 
розповсюджено 
збірку науково- 
популярних 
нарисів з 
історії міста 
Почаїв

друкованих
виданнях

Організувати
розповсюдження
збірки серед
широкого загалу,
навчальних
закладів,
бібліотек,
ад м іністрати в н их
установ

2-018 Почаївський
історико-
художній
музей

2 Дане ріш
// ^  У

МІСЬКИЙ І

П р е , , , . : -
»цінному сайті Почаївської міської ради.

В.С. Бойко
о



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

' Від « 20 » липня 2018 року №  / Ш

Про прийняття у комунальну 
власність

Враховуючи рішення сесії Кременецької районної ради №385 від 21 
червня 2018 року, акт приймання-передачі основних засобів від 02 липня 2018 
року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши лист зав. Почаївської міської бібліотеки для дорослих, сесія 
Почаївської міської ради

1. Прийняти у комунальну власність Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади основні засоби -  книги в кількості 83 од. загальною 
вартістю 7595,72 грн. згідно акту приймання-передачі основних засобів.

2. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів від 02 липня 2018

ВИРІШИЛА:

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 20 » липня 2018 року № ^

Про передачу коштів медичної 
субвенції з Почаївського міського 
бюджету до Кременецького 
районного бюджету

Для повноцінного функціонування системи охорони здоров’я на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», от. 89, 
101 Бюджетного кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет 
на 2018 рік» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету, як іншу субвенцію у вигляді 
міжбюджетного трансферту на галузь «Медицина» для фінансування первинної 
ланки медицини Почаївської міської об’єднаної територіальної громади в сумі
626,300 (шістсот двадцять шість тисяч триста) гривень.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття медичної
субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного
бюджету в сумі 626,300 (шістсот двадцять шість тисяч триста) грн. згідно
додатку 1 до даного рішення. ■
* .

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу
та прийняття видатків медичної субвенції з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету. .

4. Контроль з^ж едщ ням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соц іаль |р^я^щ ||г^^р  розвитку, інвестицій та бюджету.

В.С. Бойко



■ Додаток 1
до рішення сесії Почаївської міської ради 

№ « ___ » від « 20» липня 2018 р.

ДОГОВІР №_

ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙНЯТТЯ ВИДАТКІВ МЕДИЧНОЇ СУБВЕНЦІЇ 
і Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету

м. Почаїв « » ____________2018 року

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка 
Василя Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
Кременецька районна рада в особі голови Кременецької районної ради 
Стефанського Володимира Ананійовича, (надалі отримувач субвенції), який діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої 
сторони, (разом -  Сторони), з метою своєчасності, рівномірності, 
гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до ст.93, 101 
Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього договору є передача коштів, медичної субвенції, 
що зараховуватимуться до Почаївського міського бюджету у 2018 р., в сумі
626.300 (шістсот двадцять шість тисяч триста) грн., як міжбюджетний 
трансферт з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету.

1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що кошти з Почаївського 
міського бюджету будуть перераховуватися до Кременецького районного 
бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків 
Почаївського міського бюджету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити перерахунок коштів 
з липня 2018 року, шляхом перерахування коштів медичної субвенції на 
рахунок Кременецького районного бюджету.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується спрямувати кошти в сумі
626.300 (шістсот двадцять шість тисяч триста) грн. на фінансування первинної
ланки медичної допомоги Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади. .



3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).

3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання обома сторонами і 
діє до 31 грудня 2018 року включно. ’

4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою 
згодою сторін на підставі додаткової угоди.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв 47000, м, Кременець

вул.. Возз’єднання, 16 вул. Шевченка, 56

Почаївська міська рада Кременецька районна рада

Почаївський міський голова Голова Кременецької районної ради

В. С. Бойко В.А.Стефанський

* *«Секретар міської ради В.Я. Уйван


