УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «10» серпня 2018 року
Про визнання переможця конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності
З метою реалізації вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», на виконання рішення сесії
Почаївської міської ради № 1401 від 27.06.2018р. «Про конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності», рішення сесії Почаївської міської ради № . 1167 від
28.02.2018р. «Про надання дозволу ФО-П Трофимлюку Г.Б. на приватизацію
шляхом викупу частини нежитлового приміщення по вул. Возз’єднання, і 5,
м.Почаїв», враховуючи протокол № 2 від 01.08.2018р. засідання конкурсної комі
Почаївської міської ради з відбору суб’єкта оціночної діяльності, керуючих
Законом. України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий коміф|
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати Тернопільську Торгово-Промислову Палату в особі оцінювача
Величко Олени Миколаївни переможцем конкурсу з відбору суб’єкта,
оціночної діяльності по 1 (одному) об’єкту:
- частини нежитлового приміщення (будівлі) вбудованого в 5-ти поверховий
житловий будинок, площею 51,4 м2, що знаходиться за адресою вул.
Возз’єднання, 5, м. Почаїв.
2. Секретарю виконавчого комітету, керуючій справами міської ради Лівар Н.
опублікувати результати проведеного конкурсу на офіційному са:
Почаївської міської ради
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.
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В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 147

від «10» серпня 2018 року
Про визнання переможця конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

З метою реалізації вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні», на виконання рішення сесії
Почаївської міської ради № 1401 від 27.06.2018р. «Про конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності», рішення сесії Почаївської міської ради № 1168 від
28.02.2018р. «Про надання дозволу ФО-П Чижу В.М. на приватизацію шляхрм
викупу частини нежитлового приміщення по вул. Возз’єднання, 5, м.Почаїв»,
враховуючи протокол № 2 від 01.08.2018р. засідання конкурсної комісії Почаївсь]
міської ради з відбору суб’єкта оціночної діяльності, керуючись Законом УкраІі
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати Тернопільську Торгово-Промислову Палату в особі оцінювача
Величко Олени Миколаївни переможцем конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності по 1 (одному) об’єкту:
- частини нежитлового приміщення (будівлі) вбудованого в 5-ти поверховий
житловий будинок, площею 51,2 м2, що знаходиться за адресою вул.
Возз’єднання, 5, м. Почаїв.
2. Секретарю виконавчого комітету, керуючій справами міської ради Лівар Н І
опублікувати результати проведеного конкурсу на офіційному сайті;
Почаївської міської ради
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 серпня 2018 року

№ 148

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Жомір Сергію Руслановичу
Розглянувши заяву ФО-П Жоміра Сергія Руслановича щодо можливості
користування об'єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв
по вул,
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати дозвіл ФО-П Жомір Сергію Руслановичу на користування
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв,
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 22 відповідно
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2.

ФО-П Жомір Сергію Руслановичу:
- заключити договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
відходів.

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питан ь житлово-комунального господарства та комунальної
власності, промисловоср/тдприсм 11ицтва, транспорту та зв’язку:
Міський голова

Чубик А.В.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 серпня 2018 року

№149

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Рудської Ірини Григорівни
Розглянувши заяву ФО-П Рудської Ірини Григорівни щодо можливості
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв
по вул.
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати дозвіл ФО-П Рудській Ірині Григорівні на користування
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв,
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 27 відповідно
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2.

ФО-П Рудській Ірині Григорівні:
- заключити договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
відходів.

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-комунального господарства та комунальної
власності, промисловос^шЩірисміїицгва, транспорту та зв’язку:

Міський голова
Чубик А.В.
Бондар Г.В,

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 серпня 2018 року

№ 150

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Вихристюку Віктору Павловичу
Розглянувши заяву ФО-П Вихристюка Віктора Павловича щодо
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул.
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами
благоустрою комунальної власності на території м, Почаїв, Законом України
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати дозвіл ФО-П Вихристюку Віктору Павловичу на користування
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв,
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 2 відповідно до
схеми
розміщення
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2.

ФО-П Вихристюку Віктору Павловичу:
- заключили договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під’єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключите договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
відходів.

3.

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

Міський голова
Чубик А.В.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 серпня 2018 року

№ 151

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Руднік Тамарі Семенівні
Розглянувши заяву ФО-П Руднік Тамари Семенівни щодо можливості
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв
по вул.
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати дозвіл ФО-П Руднік Тамарі Семенівні на користування
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв,
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 24 відповідно
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2.

ФО-П Руднік Тамарі Семенівні:
- заключити договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'єднаних до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
відходів.

3.

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

Міський голова
Чубик А.В.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 серпня 2018 року

№ 152

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Ковальчук Валентини Ярославівни
Розглянувши заяву ФО-П Ковальчук Валентини Ярославівни щодо
можливості користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул.
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати дозвіл ФО-П Ковальчук Валентині Ярославівні на користування
об’єктом благоустроюплощею 5 м2 для розміщення тимчасової
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв,
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 5 відповідно до
схеми
розміщення
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2.

ФО-П Ковальчук Валентині Ярославівні:
- заключити договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою,
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
відходів.

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

Міський голова
Чубик А.В.
Ьоіпап Г.В.

В.СБОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 серпня 2018 року

№ 153

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Шатківської Оксани Петрівни
Розглянувши заяву ФО-П Шатківської Оксани Петрівни щодо можливості
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв
по вул.
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати дозвіл ФО-П Шатківській Оксані Петрівні на користування
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв,
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 13 відповідно
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2.

ФО-П Шатківській Оксані Петрівні:
- заключити договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
відходів,

3.

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

Міський голова
Чубик А.В.
Бонлап Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 серпня 2018 року

№ 154

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Шатківської Оксани Петрівни
Розглянувши заяву ФО-П Шатківської Оксани Петрівни щодо можливості
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв
по вул.
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської
ради
ВИРІШИВ:
1,

Надати дозвіл ФО-П Шатківській Оксані Петрівні на користування
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв,
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 26 відповідно
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання,

2.

ФО-П Шатківській Оксані Петрівні:
- заключити договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
відходів.

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань житлово-ком;
ю господарства та комунальної
власності, промисловості,
мництва, транспорту та зв’язку.

Міський голова
Чубик А.В.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 серпня 2018 року

№ 155

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Лисак Неонілі Толгатіївні
Розглянувши заяву ФО-П Лисак Неоні ли Толгатіївни щодо можливості
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв
по вул.
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати дозвіл ФО-П Лисак Неонілі Толгатіївні на користування
об’єктом благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв,
по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми
розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 25 відповідно
до схеми розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2.

ФО-П Лисак Неонілі Толгатіївні:
- заключите договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключите договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
відходів.

3.

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

Міський голова
Чубик А.В.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 10 серпня 2018 року

№ 156

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди
на території об’єкта благоустрою
ФО-П Рибловій Надії Іванівні
Розглянувши заяву ФО-П Риблової Надії Іванівни щодо можливості
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з
метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв
по вул.
Возз’єднання, керуючись Положенням про користування об’єктами
благоустрою комунальної власності на території м. Почаїв, Законом України
«Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет Почаївської міської
ради
ВИРІШИВ:
1.

Надати дозвіл ФО-П Рибловій Надії Іванівні на користування об’єктом
благоустрою площею 5 м2 для розміщення тимчасової споруди з метою
провадження підприємницької діяльності в м, Почаїв, по вул.
Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно ситуаційної схеми розміщення
тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 3 відповідно до схеми
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності в м. Почаїв вул. Возз’єднання.

2.

ФО-П Рибловій Надії Іванівні:
- заключити договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо
пайової участі в утримані об’єкта благоустрою.
- виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди;
- встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
- отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у
відповідних експлуатуючих організаціях;
- заключити договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових
ВІДХОДІВ.

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

Міський голова
Чубик А.В.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 серпня 2018 року

№ 157

Про перенесення підпірної
стінки по вул. Возз’єднання
в м. Почаїв
Розглянувши звернення голови спілки підприємців «Почаївський ринок»
Рудського С.Л., керуючись ст. 18. Ст. 21 Закону України «Про благоустрій
населених пунктів», ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Надати дозвіл спілці підприємців «Почаївський ринок» на здійснення
перенесення підпірної стінки на відстань, необхідну для розміщення
тимчасових споруд, відповідно да схеми розробленої СПД ФО
Смокоровським А.В. та затвердженої рішенням виконавчого комітету
№ 68 від 03.05,2018 року.
2. Зобов’язати спілку підприємців «Почаївський ринок» під час
проведення благоустрою території дотримуватися техніки безпеки,
правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення
чистоти і порядку Почаївської МОТГ, інших вимог чинного
законодавства.

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

Міський голова
Лівар Н.М.
Максимчук С.В.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 158

від 10 серпня 2018 року
Про затвердження висновку ради по опіці
та піклуванню «Про доцільність призначення
гр. Зорич Антоніни Антонівни опікуном
над рідною сестрою її чоловіка - гр. Зорич
Ольгою Пилипівною, 18.02.1963 р.н., інвалідом
дитинства другої групи».

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Дружби, 25 гр. Зорич
Антоніни Антонівни, яка просить призначити її опікуном над рідною сестрою
її чоловіка - Зорич Ольгою Пилипівною, 18.02.1963р.н, інвалідом другої групи,
яка з дитинства страждає психічним захворюванням, потребує стороннього
догляду та проживає за однією адресою, враховуючи протокол ради по опіці
та піклуванню від 30.07.2018 року № 5 , висновок ради по опіці та
піклуванню від 30.07.2018 року, відповідно до підпункту 4 пункту «б»
частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
І. Затвердити висновок ради по опіці та піклуванню від 30.07.2018 року
«Про доцільність призначення гр. Зорич Антоніни Антонівни опікуном над
рідною сестрою її чоловіка - Зорич Ольгою Пилипівною, 18.02.1963 р.н.,
інвалідом дитинства другої групи» (додаток 1).
2. Контроль за виконанням дано
опіці та піклуванню Лівар 11.\1

Міеькнй голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

шення покласти на голову ради по

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІНІ Е Н Н Я

від 10 серпня 2018 року

№159

Про затвердження висновку ради по опіці та
піклуванню « Про доцільність звільнення Лазо Федора
Степановича від повноважень опікуна по
відношенню до його брата (підопічного)
Стратана Олександра Івановича 21.02.1961 р.н.
у зв’язку із невиконанням ним своїх обов’язків»
Розглянувши звернення Почаївського психоневрологічного будинкуінтернату щодо доцільності звільнення ЛАЗО Федора Степановича від
повноважень опікуна по відношенню до його брата СТРАТАНА Олександра
Івановича, 21 лютого 1961 року народження, який визнаний недієздатним
рішенням Фрунзенського районного суду Миколаївської області від 28 липня
1988 року і з 07.10.2009 року проживає в Почаївському будинку-інтернаті,
враховуючи протокол ради по опіці та піклуванню від 30.07.2018 року №
6 , висновок ради по опіці та піклуванню від 30.07.2018 року, відповідно до
підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
Ви р і ш и в :
1. Затвердити висновок ради по опіці та піклуванню від 30.07.2018 року
«Про доцільність звільнення Лазо Федора Степановича від повноважень
опікуна по відношенню до його брата (підопічного) Стратана Олександра
Івановича 21,02.1961 р.н. у зв’язку із невиконанням ним своїх обов’язків»
(додаток 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову ради по
опіці та піклуванню Лі вар

Міський голова
Лі вар Н.М. л
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 серпня 2018 року

№ 160

Про затвердження висновку ради по опіці та
піклуванню « Про доцільність звільнення Пароле
Наталії Геннадіївни від повноважень опікуна по
відношенню до її брата (підопічного)
Романчука Миколи Анатолійовича, 04.01.1963 р.н.
у зв’язку із невиконанням нею своїх обов’язків»
Розглянувши звернення Почаївського психоневрологічного будинкуінтернату щодо доцільності звільнення Пароле Наталії Геннадіївни від
повноважень опікуна по відношенню до її брата (підопічного) Романчука
Миколи Анатолійовича, 04 січня 1963 року народження, який визнаний
недієздатним рішенням Рокитнянського районного суду Київської області
10.09.2007 року і з 05.03.2008 року проживає в Почаївському будинку-інтернаті,
враховуючи протокол опікунської ради від 30.07.2018 року № 7, висновок
опікунської ради від 30.07.2018 року, відповідно до підпункту 4 пункту «б»
частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради

Ви р і ш и в :
1. Затвердити висновок ради по опіці та піклуванню від 30.07.2018 року
«Про доцільність звільнення Пароле Наталії Геннадіївни від повноважень
опікуна по відношенню до її брата (підопічного) Романчука Миколи
Анатолійовича, 04.01.1963 р.н. у зв’язку із невиконанням нею своїх
обов’язків» (додаток 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову ради по
опіці та піклуванню Лі вар Н.АІ^/7
^

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№161

від 10 серпня 2018 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Онук Г.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гагаріна, 29 гр. Онук
Ганни Дмитрівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу у
зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги депутатський акт
обстеження від 16 липня 2018 року та керуючись Положенням про надання
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року,
виконавчий комітет
міської ради
В и р іш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Онук Ганні Дмитрівні в
розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Онук Ганні Дмитрівні
одноразову грошову допомо

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В,

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№162

від 10 серпня 2018 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Онук Р.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Гагаріна, 29 гр. Онука
Ростислава Прокоповича,
який
просить виділити одноразову грошову
допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги
депутатський акт обстеження від 16 липня 2018 року та керуючись
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах,
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року,
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр.
Прокоповичу в розмірі 500 ( п’ятсот) гривень.

Онуку

Ростиславу

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Онуку Ростиславу
Прокоповичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М,
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАІБСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ

№ 163

від 10 серпня 2018 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Смакоуз О.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Чайковського, 16 «а» гр.
Смакоуз Олександра Володимировича, який просить виділити одноразову
грошову допомогу у зв'язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги
депутатський акт обстеження від 09 серпня 2018 року та керуючись
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах,
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року,
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Смакоуз Олександру
Володимировичу в розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Смакоуз Олександру
Володимировичу одноразову г
допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 серпня 2018 року

№ 164

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Шилюк Н.Ф.
Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Резніка, 4 гр.
Шилюк Ніни Федорівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу
у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги депутатський акт
обстеження від 24 липня 2018 року та керуючись Положенням про надання
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року,
виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Шилюк Ніні Федорівні в
розмірі 500 ( п’ятсот) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шилюк Ніні
Федорівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 165

від 10 серпня 2018 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Сіморі Н.1,

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Сонячна, 16 гр.
Сімори Надії Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу на
лікування двох дітей-Інвалідів дитинства, взявши до уваги депутатський акт
обстеження від 25 липня 2018 року та керуючись Положенням про надання
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року,
виконавчий комітет
міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сіморі Надії Іванівні в
розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень,
2. Фінансовому відділу міської ради ^перерахувати гр. Сіморі Надії Іванівні
одноразову грошову допомог

Міський голова

Лі вар Н.М,
Бондар Г.В.

В.С БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№166

від 10 серпня 2018 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Паляниці В.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Молодіжна, 27 гр.
Паляниці Вячеслава Олексійовича , пенсіонера, інваліда ІП-Ї групи, який
просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування, взявши до уваги
виписку № 4423 із медичної карти стаціонарного хворого Кременецької
районної комунальної лікарні та виписку із медичної картки стаціонарного
хворого № 919 Почаївської РКЛ, депутатський акт обстеження від 01 серпня
2018 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Паляниці Вячеславу
Олексійовичу в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Паляниці Вячеславу
Олексійовичу одноразову г
' допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 167

від 10 серпня 2018 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги
гр. Невірковцю А.П.

Розглянувши заяву жителя м. По чаїв вул. Я. Мудрого, 9 кв. 6 гр.
Невірковця Андрія Петровича, який просить виділити одноразову грошову
допомогу , взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій
(серія ЮА № 009682 від 07 вересня 2015 р.) та безпосередньо брав участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення
антитерористичної операції, виконавчий комітет міської ради

Вирішив;

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр.
Невірковцю Андрію
Петровичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Невірковцю Андрію
Петровичу одноразову грошову

Міський голова

Лі вар НМ.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 серпня 2018 року

№ 168

Про виділення одноразової
грошової допомоги
гр. Процюк Б.В.
Розглянувши заяву жителя с. Затишшя вул. Зелена, 33 гр. Процюка
Богдана Валерійовича , який просить виділити одноразову грошову допомогу ,
взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій (серія УБД
№ 134588
від 11 жовтня 2017 р.) та
безпосередньо брав участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення
антитерористичної операції , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

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

Богдану

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Процюку Богдану
Валерійовичу одноразову грошову**допомогу .

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В,

В.С БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 169

від 10 серпня 2018 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги
гр. Білорусу М.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Л. Українки, 9
гр. Білоруса Миколи Васильовича , який просить виділити одноразову
грошову допомогу, взявши до уваги те , що він має посвідчення учасника
бойових дій (АБ 493370 від 17 серпня 2015 року ) та безпосередньо брав участь
в антитерористичній операпії , забезпеченні ЇЇ проведення і захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районі
проведення антитерористичної операції, виконком міської ради

Вирішив:

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

Білорусу

Миколі

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Білорусу Миколі
Васильовичу одноразову

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 серпня 2018 року

№ 170

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Жовтовському І.В.

Розглянувши заяву жителя м. Шумеьк вул. Українська, 24 (уроженець
м. Почаїв) гр. Жовтовського Ігоря Володимировича, який має статус дитини
позбавленої батьківського піклування та досяг 18-річного віку та просить
виділити одноразову грошову допомогу , керуючись постановою КМУ від
25.08.2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової
допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, після
досягнення 18-річного віку», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Жовтовському Ігорю
Володимировичу в розмірі 1810 (одна тисяча вісімсот десять) гривень.
2. Відділу освіти Почаївської міської ради перерахувати гр. Жовтовському
Ігорю Володимировичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С.БОИКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 171

від 10 серпня 2018 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Соколовській Т,С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Грушевського, 22 гр.
Соколовської Тетяни Сергіївни, яка має статус дитини позбавленої
батьківського піклування та досягла 18-річного віку та просить виділити
одноразову грошову допомогу , керуючись постановою КМУ від 25.08.2005
року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітямсиротам та дітям позбавленим батьківською піклування, після досягнення 18річного віку», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Соколовській Тетяні
Сергіївні в розмірі 1810 (одна тисяча вісімсот десять) гривень.
2. Відділу освіти Почаївської міської ради перерахувати гр. Соколовській
Тетяні Сергіївні одноразову г
у допомогу.

Міський голова

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від « 10 » серпня 2018 року

№ 172

Про взяття на облік
по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне
житлове будівництво
гр. Сотнічук В.В*
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жительки Кременецького
району м. Почаїв, вул. Остапа Вишні, 29, гр. Сотнічук В.В., виконавчий комітет
міської ради
ВИРІШИВ:
1. Взяти гр. Сотнічук Валентину Вікторівну на облік по виділенню вільних
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м.
Почаїв.
2. Включити гр. Сотнічук Валентину Вікторівну до загальноміського списку по
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво
на території м. Почаїв.
3. Контроль за виконанням даногс

* ення покласти на спеціаліста земельного

відділу.

В.С.БОЙКО

