УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ

від 17 грудня 2018 року

№ 227

Про міський бюджет на 2019 рік

Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 20, 75, 76 Бюджетного кодексу
України та заслухавши інформацію начальника фінансового відділуголовного бухгалтера міської ради Боцюк О.І. про міський бюджет на
2019 рік, виконавчий комітет міської ради
вирішив \
1. Взяти
до
відома
інформацію
начальника
фінансового відділу-головного бухгалтера міської ради Боцюк О.І. про
міський бюджет на 2019 рік по доходах в сумі - 58908700 гривень, та
по видатках в сумі - 58908700 гривень, у тому числі :
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в
сумі - 58257300 гривень та по видатках в сумі - 58257300 гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в
сумі - 651400 гривень та по видатках в сумі - 651400 гривень.
2. Подати проект міського бюджету на розгляд сесії міської
ради.

3.
Додаток до цього рішення ( пояснювальн
до проекту міського бюджету на 2019 рік) є його невід’ємною частиною.

Міський голова
Боцюк О.І.
Бондар Г.В.,

В.С. Бойко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту міського бюджету на 2019 рік
Проект міського бюджету на 2019 рік сформовано з урахуванням
Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів із
врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.
При визначенні обсягу ресурсу міського бюджету на 2019 рік враховано:
- основні макропоказники Мінекономрозвитку на 2018 рік та прогнозні
на 2019 рік, затверджені постановою КМУ від 11.07.2018 р. № 546;
- зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у
абсолютних значеннях;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”.
В доходній частині враховано:
- уточнені статистичні показники, які використовуються при розрахунку
прогнозних надходжень податків та зборів;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами
2017 року та 11 місяців 2018 року.
Виконання міського бюджету за 2017 рік
До загального фонду міського бюджету надійшло власних доходів
19,1 млн гривень, виконання склало 117,3 відсотка (одержано понад план
2,8 млн гривень), з них: податку та збору на доходи фізичних осіб 8.2
млн
гривень
(117,0
відсотка
до
плану),
акцизного
податку - 4,4 млн гривень (106,1 %), єдиного податку - 3,0 млн гривень (116,4
%), плати за землю - 1,6 млн гривень (113,1 %), надходжень від орендної плати
за користування цілісними майновими комплексами та іншим державним
майном, що перебуває у комунальній власності - 1,1 млн гривень (126,5%).
Трансфертів з державного бюджету одержано 25,8 млн гривень, Із них
базової дотації - 4,35 млн гривень, додаткової дотації на здійснення переданих
з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я - 2,99 млн гривень, субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 0,4 млн гривень, освітньої субвенцїїмлнції - 10,96 млн іривень, медичної
субвенції - 7,1 млн гривень.
Видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів
склали 41,2 млн гривень. На фінансування галузі освіти спрямовано
21.2 млн гривень, охорони здоров’я - 8,1 млн гривень (кошти передані до
районного бюджету), культури та мистецтва - 5,2 млн гривень, благоустрою
міста - 1,9 млн гривень.
Кошти передані районному бюджету - 825 тис гривень.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї працівникам
бюджетних установ склали 24.8 млн гривень, або 60,2% від загального об’єму
видатків.
Видатки на оплату за спожиті енергоносії - 2,2 млн гривень (5,3%),
продуктів харчування 720 тис гривень (1,7%).
Спеціальний фонд міського бгоджету за доходами виконано на
880.2 тис гривень. Власних доходів бюджетних установ надійшло
553,4 тис гривень (62,9 відсотків від усіх надходжень спеціального фонду).

Трансфертів з державного бюджету одержано 719,3 тис гривень, щ
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
Видатки бюджету розвитку міського бюджету склали 5,5 млн гривень, за
які придбано обладнання і предмети довгострокового користування
бюджетними установами на 865,2 тис гривень, проведено капітальний ремоьї
на 1,7 млн гривень, поповнено статутний капітал Почаївського ККП на 1,7 млн
гривень.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад - 1,1 млн
гривень придбано спеціальний т рактор для Почаївського ККП - 599,2 тис
гривень, проведено реконструкцію вуличного освітлення в селах Ст. Тараж та
Комарин на 352,3 тис гривень та проведено капітальний ремонт тротуару по
вул. Лосятинська на 120,1 тис гривень.
Виконання міського бюджету у 2018 році
Протягом 11 місяців 2018 року до загального фонду міського бюджету'
надійшло 19,3 млн гривень власних доходів, виконання склало 108,3 відсотка
(одержано понад план 1,5 млн гривень).
Податку та збору на доходи фізичних осіб мобілізовано,
9 млн гривень (114,0 %). У структурі доходів загального фонду питома вага
даного платежу становить 47,2 відсотка.
Акцизного податку отримано 3,1 млн гривень, податку на майно - 2,2 млн
гривень, єдиного податку - 3,4 млн гривень, надходжень від орендної плати за
користування цілісними майновими комплексами та іншим державним майном,
що перебуває у комунальній власності -1,1 млн гривень.
Трансфертів з державного бюджету одержано 33,9 млн гривень, із них
базової дотації - 5,3 млн гривень, освітньої субвенції - 16,0 млн гривень;
медичної - 7,5 млн гривень; субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 673 тис гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 865 тис гривень; дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я - 3,2 млн гривень; субвенції з місцевого бюджету на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа” - 391,3 тис гривень.
Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням
міжбюджетних трансфертів склали 46,4 млн гривень.
Протягом звітного періоду при фінансуванні бюджетних установ
громади пріоритетність надавалась видаткам по захищених статтях, зокрема
заробітна плата, харчування та енергоносії.
Так видатки по заробітній платі з нарахуваннями склали 30,0 млн
гривень, або 64,7% в загальному об’ємі проведених видатків, видатки по
енергоносіях склали 1,9 млн гривень (4,1%).
На фінансування галузі освіти спрямовано 27,1 млн гривень, органів
місцевого самоврядування - 4,5 млн гривень, культури та мистецтва - 2,7
млн гривень, благоустрою міста 2,0 млн гривень, кошти передані до інших
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субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми погребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету - 196 тис гривень.
Спеціальний фонд міського бюджету за доходами планується в сумі
651,4 тис гривень, це власні надходження бюджетних установ.
Кошти
спеціального
фонду
мають
цільовий
характер
та
використовуються згідно чинного законодавства.
Розрахунок обсягу видатків проведено відповідно до рекомендацій
Міністерства фінансів України, надісланих обласній державній адміністрації та
фінансовим органам листами від 03.08.2018 № 05110-14-21/20720, від
27.08.2018 № 05110-14-8/22527, від 19.09.2018 № 05110-14-8/24531, від
21.11.2018 № 05110-14-6/30259 якими доведено обсяги міжбюджетних
трансфертів, передбачені у проекті Закону України „Про Державний бюджет
України на 2019 рік”, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від
14 вересня 2018 року та прийнятого Верховною Радою України 15.09.2018 за
№ 9000.
Фонд оплати праці розраховано виходячи із розміру мінімальної
заробітної плати 4173 гривні на місяць та посадового окладу (тарифної ставки)
працівника І тарифного розряду - 1921 гривні на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 30.08.2002 року № 1298 (зі змінами).
При розрахунку видатків, що проводяться в залежності від прожиткового
мінімуму на одну особу, враховано розмір з 1 січня - 1853 гривень та
підвищення з 1 липня до 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривні.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані із
коефіцієнтом росту 1,1 порівняно з видатками 2018 року.
Міська рада.
Загальний обсяг видатків міської ради, як головного розпорядника коштів
міського бюджету, врахований у проекті міського бюджету - 20,8млн гривень.
На утримання апарату міської ради у 2019 році передбачено 4,8 млн
гривень, що забезпечує видатки на оплату праці з нарахуваннями - 4,5 млн
гривень (посадовий оклад, доплата за ранг та вислугу років, збільшення розміру
доплат за вислугу років та присвоєння вищих рангів, виплата допомоги на
оздоровлення, доплата до мінімальної заробітної плати).
Стовідсотково забезпечується потреба на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв - 154 тис гривень, а також частково інші видатки.
Крім того, враховано видатки:
^
для надання разової грошової допомоги громадянам відповідно до
міської комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств
населення на 2019-2020 роки -121 тис гривень;
> на утримання закладів культури - 3,8 млн гривень, з них:
забезпечення діяльності бібліотек - 965,6 тис гривень, з них
заробітна плата з нарахуваннями - 811,0 тис гривень, енергоносії - 48,4 тис.
гривень;
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місцевих бюджетів - 9,3 МЛН Гривень, В тому ЧИСЛІ медичної субвенції - 7,5 МЛі
гривень.
Спеціальний фонд міського бюджету станом на 01.12.2018 за доходами
виконано на 1,3 млн гривень: власних надходжень бюджетних установ
надійшло 831,8 тис гривень, екологічного податку та грошових стягнень за
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища - 30,8 тис гривень; коштів від операцій з капіталом 452,5 тис гривень.
Виконання видатків загального фонду до кінця 2018 року очікується у
межах кошторисних призначень та відповідно до взятих зобов’язань,
спеціального фонду - відповідно до фактичних надходжень та взятих
зобов’язань.
Прогноз міського бюджету у 2019 році
Прогноз власних доходів загального фонду міського бюджету (без
урахування трансфертів) становить 22,5 млн гривень.
Відповідно до статті 64, 69 (1) Бюджетного кодексу України та Закону
України „Про Державний бюджет України на 2019 рік” джерелами доходів
загального фонду міського бюджету є:
^
- податок на доходи фізичних осіб - 11,2 млн гривень, ріст до очікуваних
надходжень 2018 року - 8,8 відсотка;
- податок на прибуток підприємств - 25,9 тис гривень;
- рентна плата за користування надрами - 71,6 тис гривень;
- акцизний податок - 3,4 млн гривень, на рівні очікуваних надходжень
2018 року;
- податок на майно - 2,6 млн гривень, в тому числі земельний податок 1,8 млн гривень;
- єдиний податок - 4,0 млн гривень;
- плата за надання адміністративних послуг - 196 тис гривень, на рівні
очікуваних надходжень 2018 року;
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету - 38,0 тис гривень;
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 980,0 тис гривень.
Основними доходами міського бюджету є податок та збір на доходи
фізичних осіб (49,8 % надходжень загального фонду), місцеві податки (29,4 %),
акцизний податок (14,9%).
До загального фонду бюджету громади поступить 32,7 млн гривень
трансфертів:
- базової дотації - 7,4 млн гривень;
- освітньої субвенції - 19,4 млн гривень;
- медичної субвенції - 6,2 млн гривень;
дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 2,5 млн гривень;
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- забезпечення діяльності історико-художнього музею -1,1 млн гривень, з
них заробітна плата з нарахуваннями - 828,9 тис гривень, оплата енергоносіїв 126,3 тис гривень;
забезпечення діяльності будинків культури та клубів - 1,6 млн
гривень, з них заробітна плата з нарахуваннями - 1,26 млн гривень, оплата
енергоносіїв - 246,8 тис гривень;
на заходи програми організації свят та розвиток культури і
мистецтв на 2019-2020 роки - 162,0 тис гривень.
> на організацію благоустрою - 2,4 млн гривень;
> на утримання доріг - 850,7 тис гривень;
> на членські внески Всеукраїнської асоціації міських рад та
об’єднаних територіальних громад - 10,0 тис. гривень.
Освіта.
Обсяг видатків відділу освіти, як головному розпоряднику коштів
міського бюджету, складає 37,4 млн гривень, в тому числі освітня субвенція 19,4 млн гривень та 196 тис гривень субвенція на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами.
Обсяг освітньої субвенції на 2019 рік розраховано на основі формули,
виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників,
визначеної на підставі педагогічного навантаження, та нормативної
наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах
2019 року (ріст середньомісячної заробітної плати вчителя, врахованої в
розрахунку освітньої субвенції на 2019 рік (9 300 грн./міс.) до 2018 року
(8 500 грн./міс.) становить 9,1 відсотка).
Кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці з
нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Порівняно з 2018 роком обсяг освітньої субвенції міському бюджету
збільшено на 2,0515 млн гривень.
Для забезпечення інших видатків спрямовуються кошти базової дотації,
частково додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та доходи міського
бюджету - 17,8 млн гривень:
Дані видатки забезпечують:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями інших працівників, крім
педагогічних працівників загальноосвітнього циклу, в повному обсязі,
розрахунки за енергоносії харчування дітей дошкільного закладу та пільгову
категорію учнів початкових класів:
* утримання відділу освіти - 648,6 тис гривень, з них заробітна плата з
нарахуваннями - 582,5 тис гривень;
* надання дошкільної освіти - 5,9 млн гривень, зних заробітна плата з
нарахуваннями — 4,3 млн гривень, оплата енергоносіїв - 736,8 тис гривень,
оплата харчування - 659,7 тис гривень (вартість харчування 1 дитини в день 35
гривень);
* надання середньої освіти - 6,1 млн гривень, зних заробітна плата з
нарахуваннями - 3,5 млн гривень, оплата енергоносіїв - 1,8 млн гривень,
5

вартість харчування - 335,8 тис гривень (вартість харчування 1 учні в день 18
гривень);
* надання позашкільної освіти - 1,9 млн гривень, з них заробітна плата з
нарахуваннями —1,6 млн гривень, оплата енергоносіїв —136,5 тис гривень;
* надання спеціальної освіти школами естетичного виховання - 3,4 млн
гривень, з них заробітна плата з нарахуваннями - 3,2 млн гривень, оплата^
енергоносіїв - 126 тис гривень;
* на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку вихованців з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх
шкіл передбачено 85,0 тис іривень, з розрахунку 300 іривень в день на
оздоровлення 20 дітей упродовж 14 днів;
* на виконання програми надання допомоги дітям сиротам і дітям
позбавленим батьківського піклування, які досягли 18 річного віку - 5430
гривань, з розрахунку 1810 гривень на одну дитину.

Начальник фінансового відділу головний бухгалтер

О.І. Боцюк

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ к’ОМІТСТ
РІШЕННЯ
Від « / Д » грудн я 2018 року

№ ,Л.Лс/ 7

Про розроблення цільової
Програми «Оздоровлення та відпочинку
дітей Почаївської МОТГ на 2019-2020 рр.

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від
12.04.2017 року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ
1. Надати дозвіл Відділу освіти Почаївської міської ради на розробку проекту
Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей Почаївської МОТГ на 20192020 рр.»
2. Визначити;
2.1 .розробником Програми відділ освіти Почаївської міської ради;
2.2. співрозробником Програми - Опорний заклад Почаївська
.
загальноосвітня школа І-іТЇ ступенів Почаївської міської ради
Тернопільської область;
2.3. відповідальним виконавцем -■відділ освіти Почаївської міської ради.
3. Відділу освіти Почаївської міської ради підготовлений проекти Програми
подати на затвердження на чергову сесію Почаївської міської ради.
4. Контроль за виконанням даногодішення покласти на заступника міського
голови Чубика А. В.

Міський голова

В.С. Бойко

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ
від «17» грудня 2018 року

№ 229

Про надання дозволу на відключення від
мережі централізованого теплопостачання
квартири № 2 багатоквартирного житлового
будинку за адресою вул. Шевченка, 1, м. Почаїв
У зв’язку із аварійною ситуацією, яка виникла у квартирі № 2 багатоквартирного
житлового будинку по вул. Шевченка, 1, м. Почаїв, враховуючи акт ГІочаївського комбінату
комунальних підприємств від 01.11.2018р., розглянувши протокол № 9 від 11.12.2018р. засідання
постійно-діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж
центрального опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела
опалення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №4 від
22.11.2005р. «Про затвердження порядку відключення окремих житлових будинків від мереж
централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від
централізованого теплопостачання», рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради №
142 від 29.09.2015р. «Про утворення постійно-діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо
відключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та
встановлення індивідуального джерела опалення», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Протокол № 9 від 11.12.2018р. засідання постійно-діючої міжвідомчої комісії з розгляду
питань щодо відключення споживачів від мереж центрального опалення і гарячого
водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення взяти до відома.
2. Надати дозвіл гр. Ковтунович Оксані Петрівні, жительці с. Іква, вул. Вербова, 5 на
відключення від мережі централізованого теплопостачання та встановлення
індивідуального джерела опалення квартири № 2 багатоквартирного житлового будинку по
вул. Шевченка, 1, м. Почаїв.
3. Гр. Ковтунович Оксані Петрівні:
3.1.
Під наглядом балансоутримувача будинку і теплопостачального підприємства
забезпечити відключення квартири №2 багатоквартирного житлового будинку по вул.
Шевченка, 1, м. Почаїв від мережі центрального опалення, про що скласти відповідний
акт.
3.2.
Влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 2 багатоквартирного
житлового будинку по вул. Шевченка, 1, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.
4. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власника квартири № 2
багатоквартирного житлового будинку по вул, Шевченка, 1, м. Почаїв гр, Ковтунович О.П.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ
від 17 грудня 2018 року

№230

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Федчишину Ф.М.
Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Чайковського, 37а гр.
Федчишиного Федора Митрофановича , пенсіонера, який просить виділити
одноразову грошову допомогу
, взявши до уваги депутатський
акт
обстеження від 14 грудня 2018 року, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», 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.
Митрофановичу в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

Федчишину

Федору

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Федчишину Федору
Митрофановичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лі вар Н.М,
Бондар Г.В.

В.С: БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 грудня 2018 року

№231

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Федчишиній М.Й.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Чайковського, 37а гр.
Федчишиної Марфи Йосипівни , пенсіонерки,
яка
просить виділити
одноразову грошову допомогу , взявши до уваги депутатський
акт
обстеження від 14 грудня 2018 року, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», 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
Йосипівні в розмірі 500 (п'ятсот) гривень.

гр.

Федчишиній

Марфі

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Федчишиній Марфі
Йосипівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2018 року

№232

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Бережній Н.А.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Грушевського, 6 гр.
Бережної Неоніли Андріївни , інваліда з дитинства ІИ-Ї групи, яка просить
виділити одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до уваги
відношення Кременецької територіальної організації УТОГ № 81 від 06.11,2018
року про надання допомоги Бережній Н.М., та керуючись Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
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. Бережній Неонілі Андріївні в
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Бережній Неонілі
Андріївні одноразову грошову допомогу.
/

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2018 року

№233

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Старковій А.Ф.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Б. Хмельницького, 16 гр.
Старкової Анастасії Федорівні, яка просить виділити одноразову грошову
допомогу,
взявши до уваги відношення Кременецької територіальної
організації УТОГ № 81 від 06.11.2018 року про надання допомоги та
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
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. Старковій
Федорівні в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

Анастасії

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Старковій Анастасії
Федорівні одноразову грошову

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ
від 17 грудня 2018 року

№234

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Дмитруку А.В.
Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Козацька, 19а гр. Дмитрука
Архипа Васильовича, який просить виділити одноразову грошову допомогу
на лікування , взявши до уваги довідку Почаївської РКЛ та депутатський акт
обстеження від 05 грудня 2018 року, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», 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. Дмитруку
Васильовичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

Архипу

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Дмитруку Архипу
Васильовичу одноразову грошої

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

■

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І ШЕ ННЯ
№235

від 17 грудня 2018 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Залізницькому С.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Франка, 11 гр. Залізницького
Степана Григоровича, який просить виділити одноразову грошову допомогу
на лікування , взявши до уваги довідку Кременецького центру первинної
медико-санітарної допомоги АЗПСМ м. Почаїв № 72 від 10.12.2018 року та
депутатський акт обстеження від 10 грудня 2018 року, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Залізницькому Степану
Григоровичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Залізницькому

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ
від 17 грудня 2018 року

№236

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Литвинчук С.О.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Лосятинська, 66 гр.
Литвинчук Стефанії Олексіївни , пенсіонерки,
яка
просить виділити
одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до уваги довідку
Кременецького центру первинної медико-санітарної допомоги АЗПСМ м.
Почаїв № 70 від 05Л2.2018 року та депутатський акт обстеження від 04
грудня 2018 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
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.
Олексіївні в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

Литвинчук Стефанії

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Литвинчук Стефанії
помогу.
Олексіївні одноразову грошову

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2018 року

№237

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Малишевій Л.С.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 2 гр.
Малишевої Лідії Сергіївни , яка просить виділити одноразову грошову
допомогу, взявши до уваги довідку № 56 від 05Л 1.2018 року АЗПСМ м.
Почаїв, депутатський акт обстеження від 12 грудня 2018 року, керуючись
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Малишевій Лідії Сергіївні в
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр, Малишевій Лідії
Сергіївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШ Е Н Н Я
від 17 грудня 2018 року

№ 238

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Кононюк М.І.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Чайковського, 81 гр.
Кононюк Марії Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу,
взявши до уваги довідку № 647 від 05.12.2018 року КЗ «Черкаська обласна
лікарня Черкаської обласної ради», депутатський акт обстеження від 10
грудня 2018 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
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. Кононюк Марії Іванівні в
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кононюк Марії
Іванівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 грудня 2018 року

№239

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Денисюк Н.В.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул, Грушевського, 14а гр.
Денисюк Надії Василівни,
яка просить виділити одноразову грошову
допомогу, взявши до уваги епікриз № 1213 Радивилівської районної лікарні ,
депутатський акт обстеження від 10 грудня 2018 року, керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Денисюк Надії Василівні в
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Денисюк Надії
Василівні одноразову грошову допЬмогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ
від 17 грудня 2018 року

№ 240

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Тивонюку В.Ф.
Розглянувши заяву жителя м, Почаїв вул. Перемоги, 3 гр. Тивонюка
Всеволода Федоровича, який просить виділити одноразову грошову допомогу
на лікування , взявши до уваги Епікриз виписний КВ № З ЦМЛ м. Рівне
№ 121550 та депутатський акт обстеження від 04 грудня 2018 року,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
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. Тивонюку Всеволоду
Федоровичу в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Тивонюку Всеволоду
Федоровичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В,С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 грудня 2018 року

№ 241

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Шилнж Г.С.
Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Молодіжна, 9 гр.
Шилюк Ганни Семенівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову
грошову допомогу на лікування , взявши до уваги довідку Почаївської РКЛ
№111 від 04 грудня 2018 року та депутатський акт обстеження від 05 грудня
2018 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
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 Ганні Семенівні в
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шилюк Ганні
Семенівні одноразову грошову дрпомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С БОЙКО

УКРАЇНА
ПОНАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 грудня 2018 року

№242

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Дуді Л.Б.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. ШатківськогоДО гр. Дуди
Лариси Богданівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу ,
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 03 грудня 2018 року,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
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. Дуді Ларисі Богданівні в
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Дуді Ларисі
Богданівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ

від 17 грудня 2018 року

№ 243

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Підгурській Л.М.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Фабрична, 60 гр.
Підгурської Людмили Михайлівни, яка просить виділити одноразову грошову
допомогу у зв’язку із тим, що 01.12.2018 року у ЇЇ надвірній будівлі сталася
пожежа, беручи до уваги акт про пожежу, депутатський акт обстеження від 06
грудня 2018 року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні », 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. Підгурській Людмилі
Михайлівні в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Підгурській Людмилі
Михайлівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 17 грудня 2018 року

№ 244

Нро присвоєння окремого адресного
номера виділеній в окремий об’єкт
права власності частині нежитлової
будівлі, інструментальному цеху,
яка належать гр. Якимчук О.П.
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 », 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 , беручи до уваги Договір про виділ у натурі часток з
нерухомого спільного майна, що є у спільній частковій власності № 646 від
02.06.2017 року та розглянувши заяву
гр, Якимчук Оксани Петрівни,
виконавчий комітет міської ради
Вирі шив:
1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 50/100 часток
нежитлової будівлі, інструментального цеху, а саме: приміщення 120,90кв.м., 57.20 кв.м., 75,60 кв.м., сходовими - 14,6 кв.м., 14,6 кв.м.,
коридор- 45,10 кв.м., кабінети - 22,40 кв.м., 11,70 кв.м., 13,10 кв.м.,34,6
кв.м., 10,9 кв.м., роздягальня - 15,1 кв.м., санвузли - 5,0 кв.м., 5,6 кв.м.,
душові - 8,2 кв.м., 9,6 кв.м., приміщення - 44,1 кв.м, 19,9 кв.м.
загальною площею - 528,20 кв.м, яка належить гр. Якимчук Оксані
Петрівні адресний номер «29 а» по вул. Шевченка в м. Почаїв.
2. Кременецькому РК БТІ внести відповідні зміни в адресне господарство
по вул. Шевченка в м. Почаїв.
3. Гр. Якимчук О.П. встановити адресну табличку з № 29а на даному
нежитловому будинку.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 грудня 2018 року

№ 245

Про присвоєння адресного номера
земельній ділянці, яка належить
гр. Довгушку А.Д.
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 », 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. Довгушка Андрія Дмитровича ,
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3166) площею 0,0433 га, для будівництва
індивідуальних гаражів, яка належить гр. Довгушку Андрію Дмитровичу
номер «18р » по вул. Фабрична в м. Почаїв.

2 Кременецькому РК БТІ внести зміни
в адресне господарство
вул. Фабрична в м. Почаїв у відповідності до п. 1 даного рішення.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

по

В,С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ

від 17 грудня 2018 року

№ 246

Про присвоєння адресного номера
земельній ділянці, яка належить
гр. Довгушку О.Д.
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 », 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. Довгушка Олексія Дмитровича ,
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3167) площею 0,0244 га, для будівництва індивідуальних
гаражів, яка належить гр. Довгушку Олексію Дмитровичу номер «18м » по
вул. Фабрична в м. Почаїв.

2 Кременецькому РК БТІ внести зміни
в адресне господарство
вул. Фабрична в м. Почаїв у відповідності до п.1 даного рішення.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

по

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІ ШЕННЯ

від 17 грудня 2018 року

№ 247

Про присвоєння адресного номера
земельній ділянці, яка належить
гр. Степанець М.Г.
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 », 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. Степанця Михайла Григоровича ,
виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3 162) площею 0,0313 га, для будівництва індивідуальних
гаражів, яка належить гр. Стеланцю Михайлу Григоровичу номер «18с » по
вул. Фабрична в м. Почаїв.

2 Кременецькому РК БТІ внести зміни
в адресне господарство
вул. Фабрична в м. Почаїв у відповідності до п.1 даного рішення.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

по

В.С. БОЙКО

