УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВ ЧИ Й КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Лй 192

Від « 16 » жовтня 2018 року
Про розробку проекту Програми
благоустрою населених пунктів
Почаївської МОТГ на 2019-2020 рр.

Керуючись Порядком розроблення за виконання місцевих цільових
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови №106 від « 10 » жовтня 2018
року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ
1. Підготувати проект Програми благоустрою населених пунктів І Іочаївської
МОТГ на 2019-2020 рр.
2. Визначити:
2.1 .розробником Програми - виконавчий комітет Почаївської міської ради;
2.2. співрозробником Програми - Почаївський ККП;
2.3. відповідальним виконавцем - Почаївську міську раду.
3. Підготовлений проекти Програми подати на затвердження на чергову сесію
Почаївської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Чубика А. В.

Міський голова

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ІЮЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 193

Від « 16 » жовтня 2018 року
Про розробку проекту Програми протидії
організованій злочинності, корупції та
тероризму на території Почаївеької
МОТГ на 2018-2019 рр.

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївеької міської ради № 792 від
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови №107 від «10» жовтня 2018
року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет і Іочаївської міської ради
ВИРІШИВ
1. Підготувати проект Програми протидії організованій злочинності, корупції
та тероризму на території Почаївеької МОТГ па 2018-2019 рр.
2 Визначити:
2. і .розробником Програми - виконавчий комітет Почаївеької міської ради;
2.2. співрозробішком Програми - Кременецький МРВ Управління Служби
безпеки України в Тернопільській області
2.3. відповідальним виконавцем - Почаївську міську раду.
3. Підготовлений проекти Програми подати на затвердження на чергову сесію
Почаївеької міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Чубика А. В.

Міський голова

В«С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ

від 16 жовтня 2018 року

№194

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Вихованець Л.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул, Я. Мудрого, 9 кв. 7. гр.
Вихованець Людмили Михайлівни , пенсіонерки, інваліда ІІ-Ї групи загального
захворювання, яка просить виділити одноразову грошову допомогу у зв'язку із
важким матеріальним станом, взявши до уваги депутатський акт обстеження
від 24 вересня 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. Вихованець Людмилі
Михайлівні в розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень,
2. Фінансовому відділу міської ради^перерахувати гр. Вихованець Людмилі
Михайлівні одноразову грої
допомогу.

Міський голова

Лівар Н,М.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ
від 16 жовтня 2018 року

№ 195

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Квач Р.С.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Злуки, 13 гр. Квач Ріти
Сергіївни , пенсіонерки, інваліда ІІ-Ї групи загального захворювання, яка
просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до уваги
довідку № 515 від 17 серпня 2018 року Тернопільського обласного клінічного
онкодиспансеру та депутатський акт обстеження від 10 жовтня 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. Квач Ріті Сергіївні в розмірі
1000 (одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Квач Ріті Сергіївні
одноразову грошову допомог

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ІЮЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ

від 16 жовтня 2018 року

№ 196

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Підгуреькій Є.О.

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв вул. Варшавська, 38 гр.
Підгурської Євгенії Олександрівни , яка просить виділити одноразову грошову
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 10 жовтня 2018
року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення ГІочаївської 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.
Олександрівні в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

Підгуреькій

Євгенії

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Підгуреькій Євгенії
Олександрівні одноразову грошовуЛдопомогу.

Міський голова
Лівар II. М.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
P І Ш Е H IIЯ

від 16 жовтня 2018 року

№ 197

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Шилюк ГЛ.
Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Сонячна, 42 гр.
Шилюк Ганни Іванівни , пенсіонерки, інваліда ІІІ-Ї групи загального
захворювання, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на
дороговартісне лікування , взявши до уваги довідку № 98 від 11 жовтня 2018
року Почаївської РКЛ та депутатський акт обстеження від 10 жовтня 2018
року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської
об’єднаної територіачьної 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 Ганні Іванівні в
розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шилюк Ганні Іванівні
одноразову грошову допомої

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І НІ Е Н Н Я

від 16 жовтня 2018 року

№ 198

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Микуляк Г.В.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Наливайка, 48 гр. Микуляк
Ганни Василівни , пенсіонерки, інваліда ІІІ-Ї групи загального захворювання,
яка просить виділити одноразову ірошову допомогу на лікування , взявши до
уваги виписний епікриз відділення «Нейрохірургічне» Хмельницької обласної
лікарні та депутатський акт обстеження від 08 жовтня 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. Микуляк Ганні Василівні в
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Микуляк Ганні

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 16 жовтня 2018 року

№ 199

Про присвоєння адресного номера
земельній ділянці, яка належить
гр. Прудивус М.І.
З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв,
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
власниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні », керуючись Положенням про порядок присвоєння
та зміни адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території
Почаївської міської ОТГ , затвердженого рішенням сесії Почаївської міської
ради № 548 від 31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Прудивус Марини
Іванівни , виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3930) площею 0,7 га, для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка), яка належить гр. Прудивус Марині Іванівні номер «їв » по вул.
Вишнева в м. Почаїв.

2

Кременецькому РК БИ внести зміни
в адресне господарство
вул. Вишнева в м. Почаїв у відповідності до п.1 даного рішення.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С.БОЙКО

по

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ
від 16 жовтня 2018 року

№ 200

Про зміну адресного номера житловому
будинку з надвірними будівлями
по вул. Козацька
З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв,
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
власниками та користувачам. Положенням про порядок присвоєння та зміни
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31,10.2016 року враховуючи заповіт, виданий приватним нотаріусом від
14.08.2006 року № 1461 та розглянувши
заяву гр. Кебалюка Руслана
Васильовича, виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Змінити адресний номер житлового будинку , який належав
гр.
Кебалюку Василю Іллічу на праві приватної власності з адресного
номера «15» по вул. Ульріха на номер «15а» по вул. Козацька в м.
Почаєві.
2. Змінити
адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:0886) площею 0,0634 га, для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель
і
споруд (присадибна ділянка), яка належала ір. Кебалюку Василю Іллічу
з попереднього адресного номер «15 » по вул. Ульріха на номер «15а»
по вул. Козацька в м. Почаєві.
3. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в
адресне
господарство по вул. К озацькая м. Почаїв у відповідності до п. 1
даного рішення.

Міський голова

В.С.БОЙКО

