
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

28 серпня 2018р. м. Почаїв № 87 

 
Про скликання тридцять третю 
сесію Почаївської міської ради  
сьомого скликання  
 

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

в Україні»: 

 

1. Скликати тридцять третю сесію Почаївської міської ради сьомого скликання 

07 вересня 2018 року у п’ятницю о 10.00 год. в сесійному залі Почаївської 

міської ради за адресою вул. Шевченка, 2, м. Почаїв  

2. На порядок денний винести питання: 

2.1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

2.2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше 

півріччя 2018 року. 

2.3. Про внесення змін до програми «Розроблення містобудівної документації 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади». 

2.4. Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки» 

2.5. Про затвердження Програми «Організація свят та розвиток культури та 

мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-

2020 роки» 

2.6. Про затвердження Програми «Допомога дітям-сиротам і дітям 

позбавлених батьківського піклування Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2020 роки» 

2.7. Про затвердження Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених 

верств населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019-2020 роки» 

2.8. Про затвердження висновку про ринкову вартість нежитлового 

приміщення, площею 51,4 м
2
. 

2.9. Про затвердження висновку про ринкову вартість нежитлового 

приміщення, площею 51,2 м
2
. 

2.10. Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 1100 від 

21.12.2017р. «Про затвердження структури, загальної чисельності та 

штатного розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 2018 

рік». 

2.11. Про затвердження положення «Про відділ управління проектами та 

програмами соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради» 

2.12. Про надання дозволу Почаївському комбінату комунальних підприємств 

на списання котла твердопаливного. 



2.13. Про затвердження звіту про проведення технічного обстеження 

конструктивних елементів об’єкта. 

2.14. Про затвердження переліку об’єктів, комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2018 році. 

2.15. Про встановлення оплати та порядок оплати пільг по оплаті за навчання у 

Почаївській музичній школі на 2018-2019 навчальний рік. 

2.16. Про затвердження передавальних актів. 

2.17. Земельні питання. 

2.18. Різне. 

3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової 

інформації повідомлення про скликання тридцять третьої сесії Почаївської 

міської ради VII скликання, організувати підготовку та проведення 

пленарного засідання сесії міської ради; забезпечити організаційно-технічне 

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


