
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від « 26 » квітня 2018 року №

Про погодження проекту 
положення про відділ управління 
проектами та програмами 
соціально-економічного 
розвитку Почаївської 
міської ради

З метою реалізації Стратегії розвитку Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на період до 2027 року, виконання програм соціально- 
економічного та культурного розвитку громади, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Почаївської 
міської ради

1. Погодити проект Положення про відділ управління проектами та 
програмами соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради
згідно додатку.

2. Подати проект Положення про відділ управління проектами та програмами 
соціально-економічного розвитку Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на затвердження сесії Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Чубика А.В.

ВИРІШИВ

Міський голова В.С. Бойко

Лівар. Н.М.



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 

Почаївської міської ради 
№ 4" ^  від 26 квітня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ управління проектами та програмами соціально- 
економічного розвитку Почаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку 
Почаївський міської ради (надалі -  Відділ) створюється з метою організації 
виконання Стратегії розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
(далі -  Стратегії).

1.2. Відділ є структурним підрозділом (без статусу юридичної особи) апарату Почаївської 
міської ради.

1.3. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Почаївській міській раді, 
підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

1.4. У своїй діяльності Відділ керується рішеннями Почаївської міської ради та її 
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та 
іншими нормативними актами.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.
1.6. Положення про Відділ та внесення до нього змін затверджується сесією міської ради.
1.7. Структура та штатний розпис відділу затверджується рішенням сесії Почаївської 

міської ради.
1.8. До складу відділу входять: начальник відділу і два спеціалісти. Посадові інструкції 

працівників Відділу затверджуються начальник відділу.
1.9. Працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України.
1.10. Міська рада створює умови для якісної роботи та підвищення кваліфікації 

працівників Відділу, забезпечує відшкодування витрат на відрядження, забезпечує їх 
приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, законодавчими та 
іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та 
літературою.

2. Завдання відділу

2.1. Розробка річних планів реалізації Стратегії. Участь в розробці проектів та програм 
соціально-економічного розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади (надалі -  Почаївської громади), інших планувальних документів у сфері 
своїх повноважень та подання їх на затвердження Почаївської міської ради.

2.2. Організація виконання стратегічних та поточних програм соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської громади.



со . Розробка та реалізація проектів співробітництва громад.
2.4. Залучення інвестицій у економіку громади.
2.5. Виконання рішень Почаївської міської ради щодо справляння місцевих податків і 

зборів та розвитку дохідної бази бюджету об'єднаної громади.
2.6. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Почаївської міської ради з питань,

що відносяться до компетенції відділу. ^

3. Функції та повноваження відділу

3.1. Відділ здійснює наступні функції:
3.1.1. Розробляє прогнози економічного і соціального розвитку Почаївської громади, 

відповідає за ведення Паспорту громади та щорічне оновлення відповідних баз 
даних.

3.1.2. Здійснює аналіз стану справ із виконання поточних проектів та програм 
соціально-економічного розвитку, щоквартально подає аналітичну довідку 
міському голові.

3.1.3. Проводить моніторинг умов ведення господарської діяльності на території
Почаївської громади. ^

3.1.4. Здійснює аналітичну та організаційну роботу в сфері залучення внутрішніх т«^ 
зовнішніх інвестицій в інтересах Почаївської громади.

3.1.5. Відповідає за підготовку проектів для їх подання до Державного фонду
регіонального розвитку, програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну 
допомогу в Україні.

3.1.6. Відповідає за підготовку та проведення конкурсів, що проводяться з
використанням коштів бюджетів всіх рівнів, в т.ч. конкурсів проектів
громадських ініціатив та інвестиційних проектів.

3.1.7. Забезпечує розвиток відносин громади з містами-побратимами (громадами- 
побратимами) з інших регіонів України та з інших держав.

3.1.8. Готує разом з іншими структурними підрозділами міської ради участь місцевих^ 
підприємств, організацій, фізичних осіб-підприємців у виставково-ярмаркових  ̂
заходах, ділових зустрічах, форумах ділового партнерства, тощо.

3.1.9. Відповідно до своєї компетенції готує проекти рішень міської ради та її
виконавчих органів, розпоряджень міського голови.

3.1.10. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що 
відносяться до компетенції Відділу.

3.1.11. Забезпечує контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету, 
розпоряджень голови з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.2. Відділ має право:
3.2.1. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Почаївської 

міської ради, органів статистики, підприємств, об'єднань, установ і організацій 
інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і _ 
функцій.

3.2.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та 
організацій, об'єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду 
питань, що належать до його компетенції.

3.2.3. Залучати сторонніх фахівців та експертів для виконання покладених на Відділ
завдань.



3.2.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його 
компетенції.

3.2.5. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів 
для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

3.2.6. Приймати участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, нарад та 
інших заходів з питань міжнародного співробітництва, стратегічного розвитку 
громади, розвитку туристичної галузі та інвестиційних проектів.

4. Керівництво відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади 
міським головою з урахуванням вимог Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування».

4.2. Начальник Відділу:
4.2.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю.
4.2.2. Визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення 

ефективності роботи Відділу.
4.2.3. Представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, 

установами, організаціями.
4.2.4. Несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання 

покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання 
трудової дисципліни.

4.2.5. Організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, 
актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень міського 
голови, рішень Почаївської міської ради.

4.2.6. Планує роботу Відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів 
роботи міського голови.

4.2.7. Розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на 
затвердження в установленому порядку.

4.2.8. Звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному 
законодавством України.

4.2.9. Персонально відповідальний за реалізацію Стратегії розвитку об’єднаної 
територіальної громади.

4.2.10. Діє в межах повноважень, визначених цим Положенням та чинним 
законодавством України.

4.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених Положенням, 
посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою, та чинним 
законодавством України.

5. Відповідальність відділу

5.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на 
Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

5.2. Обов'язки та повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками 
Відділу та закріплюються у посадових інструкціях.



гп . За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються 
до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

6. Заключні положення

6.1.Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно д^4 
вимог чинного законодавства України.

6.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його 
прийняття.

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар виконавчого комітету Н.М. Лівар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від « 26 » квітня 2018 року № ЇУ

Про організацію та проведення 
Крос-кантрі вело марафону 
«Почаївська гора» -2018

З метою популяризації та розвитку вело-спорту в Почаївській міській 
об’єднаній територіальній громаді, для реалізації міської цільової Програми 
розвитку фізичної культури і спорту Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

1. Провести крос-кантрі вело-марафон «Почаївська гора» 10 червня 2018 року 
на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.

2. Уторити та затвердити організаційний комітет по проведенню крос-кантрі 
вело марафону «Почаївська гора» у кількості 5 осіб згідно додатку 1.

3. Затвердити Положення по проведенню крос-кантрі вело-марафон 
«Почаївська гора» 2018 р. згідно додатку 1.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Максимчука С.В.

ВИРІШИВ

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



Склад організаційного комітету 
По проведенню Крос-кантрі вело-марафону «Почаївська гора»

Додаток 1

1. Юрій Міщук-член Громадської організації «Почаївська група» голова комітету;

2. Сергій Прокопчук - представники будинку дитячої творчості та спорту м. Почаїв;

3. Лещук Людмила- представники будинку дитячої творчості та спорту м. Почаїв 

4Андрій Чубик представник Почаївської міської ради;

З.Лівар Н.М. представник Почаївської міської ради;

Секретар виконавчого комітету Лівар Н.М.



Додаток 2

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення крос-кантрі* веломарафону 

“Почаївська гора” -  2018

1. ЦІЛІ 1 ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
Велоперегони “Почаївська гора” - 2018 (далі -  Змагання) проводиться в форматі крос-кантрі веломарафону 
(ХСМ) з метою:
пропаганда здорового способу життя та активно відпочинку; 
розвиток регіональних маршрутів і туристичних шляхів Почаївщини.
популяризації екологічного виду транспорту -  велосипеду, гірського велосипеду та велосипедного руху в 
Україні;
надання спортсменам, мандрівникам та шанувальникам велоспорту можливості вдосконалити спортивну 
майстерність;
екологічної просвіти через залучення до видів активного відпочинку, шо не завдають шкоди довкіллю; 
вивчення попиту та зацікавленості до даного виду спорту.
2. ОРГАНІЗАТОРИ, ПАТРОНАТ, СПОНСОРИ
2.1. Організатор
Організатором Змагання виступає Оргкомітет. До складу Оргкомітету входять:

1 Юрій Міщук
• представники будинку дитячої творчості та спорту м. Почаїв;
2Сергій Прокопчук
ЗЛещук Людмила
• представник ПМР;
4. Андрій Чубик
5. Лівар Н.М.

2.2. Під патронатом
• Почаївської міської ради.

2.3. За підтримки

Спонсори: Інформаційні партнери:
• RoSPORT • Діалог
• Gorgany.com • GoldenWEB
• Аляска • www.pochaiv.info

3. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОНІВ
Час та дата 10 червня 2018 року -  07.00 -  17:00 (старт учасників о 09:00)
Місце Міський парк Т.Г. Шевченка, м. Почаїв. Кременецький р-н, Тернопільська

обл.
Маршрут Дивіться в розділі «Маршрут та траса»
Дистанція 25 км -  перепад висот: 244 м -  379 м; покриття: асфальт, грунт.

80 км - перепад висот: 244 м -  379 м; покриття: асфальт, грунт. (2 кола по 
40 км)

Організація Сучасний рівень організації вело-змагань: 
електронний хронометраж; 
професійне суддівство;
супровід автомобілями поліції та каретою швидкої допомоги; 
пам’ятні сувеніри та призи; 
культурно-розважальна програма після фінішу.

Участь Аматорські змагання для всіх бажаючих: чоловіків і жінок від 14 років на 
велосипедах типу: крос-кантрі та МТВ

Реєстрація попередня. онлайн: https://runstyle.net/events/kros-kantri-velomarafon-xcm- 
росИауІУ5ка-£Ога/ та http://bikeportal.org.ua/6354

http://www.pochaiv.info
https://runstyle.net/events/kros-kantri-velomarafon-xcm-%d1%80%d0%be%d1%81%d0%98%d0%b0%d1%83%d0%86%d0%a35%d0%ba%d0%b0-%c2%a3%d0%9e%d0%b3%d0%b0/
https://runstyle.net/events/kros-kantri-velomarafon-xcm-%d1%80%d0%be%d1%81%d0%98%d0%b0%d1%83%d0%86%d0%a35%d0%ba%d0%b0-%c2%a3%d0%9e%d0%b3%d0%b0/
http://bikeportal.org.ua/6354


4. ПРОГРАМА ПОДІЇ (орієнтовна)
09.06.2018 Субота 
15:00-21:00
10.06.2018 Неділя 
07:00 -08:45 
07:00 - 17:00 
08:30 
09:00 
16:00 
16:30 
17:00
15:00- 17:00

реєстрація учасників та видача стартових номерів, пробні заїзди;

реєстрація учасників та видача стартових номерів 
робота камер схову (парк ім. Т. Г. Шевченка, Орт. намет) 
відкриття змагань 
старт
нагородження переможців 
розіграш лотереї 
закриття Змагань 
культурно-розважальна програма

5. БАЗОВІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
5.1. Базові правила
Організатор Змагань залишає за собою право скасувати Змагання (до або під час проведення) через форс- 
мажорні обставини.
Жодне рішення організатора Змагання не підлягає розгляду в судовому провадженні.
Кожен учасник Змагання своєю участю у змаганнях і особистим підписом стартового листа (для учасників 
Змагання у віці від 14 до 18 років, підпис здійснюють батьки або уповноважені супроводжуючі особи: тренер, 
викладач і т.д.) підтверджує, що він ознайомився з усією інформацією про Змагання, наданою організатором 
змагань, зрозумів і погодився з усіма правилами проведення заходу, порушення яких може привести в 
крайньому випадку до його дискваліфікації.
Забороняється участь у перегонах учасникам без шолома та без номеру.
Велосипед повинен бути зі справними гальмами.
Правила та загальні умови - офіційний документ, який діє на правах договору між організатором і учаснико: 
Змагання.
Будь-які пропозиції, поправки і доповнення до цього документу приймаються на електронну пошту 
організатора Змагань: mtb.pochaiv@gmail.com. росЬаіУ^гас1а@іікг.пеі.
5.2. Здоров'я

Кожен учасник Змагань добровільно бере участь у велозаїзді, визнаючи всі ймовірні ризики для власного 
здоров'я під час і після їх закінчення.
Кожен учасник Змагання бере на себе особисту відповідальність за свій фізичний стан і здатність завершити 
обрану дистанцію.
Кожен учасник Змагання повинен мати медичну довідку або страховку (за бажанням) на час проведення заходу. 
Організатор Змагань не несе відповідальності за фізичні травми, ушкодження, погіршення фізичного стану, які 
учасник Змагання поніс під час проведення заходу.
Організатор Змагання не несе відповідальності за погіршення фізичного стану учасника Змагання після
проведення заходу.
Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-які збитки (втрату або пошкодження особистих речей), ^ 
які учасник Змагання поніс під час проведення заходу.
Організатор Змагання не несе відповідальності за будь-які збитки, пошкодження або іншу шкоду, завдану під'-  
час Змагання учасниками або глядачами заходу.
6. ВИТРАТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
Змагання проводиться за рахунок стартових внесків учасників, залучення спонсорів та партнерів, а також 
залучення Почаївської міської ради.
Витрати з проїзду, розміщення та харчування несуть організації, що відряджають учасників, або самі учасники, 
а організатори забезпечують спеціальні умови з боку готелів, надаючи доступну вартість для проживання.
7, ФОРМАТ ЗМАГАНЬ ТА КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКІВ
Велоперегони будуть проводитися на велосипедах типу: маунтен-байк та гібрид у таких категоріях:

• Аматори -  1 коло (25 км)
• Еліта -  2 кола по 40 км (80 км)

Заліки:
Аматори:

• абсолютний залік серед жінок;
• абсолютний залік серед чоловіків;

Еліта:
• абсолютний залік серед жінок;
• абсолютний залік серед чоловіків;

Учасники віком до від 14 до 18 років повинні мати письмову згоду для участі у Змаганні .від батьків з підписом 
та свідоцтво про народження (ксерокопію).
Наявність шолома - обов’язкова. Шолом повинен бути застібнутим/зафіксованим. Розстебнутий шолом 
загрожує дискваліфікацією.
8. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДОПУСК ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ
Реєстрацію на велоперегони "Почаївська гора - 2018” відкрито з 01 березня 2018.

mailto:mtb.pochaiv@gmail.com


Реєстрація припиняється 10 червня 2018 о 08:00, в день старту події та видачі стартових номерів.
У випадку, якщо реєстрація відбувається в день змагань, учасникам не гарантується надання повного 
реєстраційного пакету з пам’ятними сувенірами.
8.1. Порядок реєстрації у часників на змагання
Реєстрація та оплата стартового пакету онлайн:
https://runstyle.net/events/kros-kantri-velomarafon-xcm-pochayivska-gora/; 
http://bikeportal.org.ua/6354.
Отримання реєстраційного пакету — Дата та місце видачі номерів буде повідомлена додатково.
Прибуття учасника на місце старту “Почаївська гора” - 2018 із велосипедом та реєстраційним пакетом, 
належним чином прикріпленими номерами.
8.2. Підтвердження про реєстрацію
Підтвердження про реєстрацію надходить учаснику по електронній пошті, після реєстрації на подію 
“Почаївська гора” - 2018.
9. МЕДИЧНА ДОВІДКА ТА СТРАХОВИЙ ПОЛІС
Учасники допускаються до участі у змаганнях, надавши розписку про повну відповідальність за стан свого 
здоров'я та фізичну підготовку.
Допуском до змагань та умовою видачі стартового пакету учасника є надання мандатній комісії -  медичної 
довідки або спортивної страховки.
Згідно з юридичними зобов'язаннями цих положень — організатори змагань не несуть жодної відповідальності 
за стан здоров'я та фізичну підготовку учасників, а також за інші непередбачувані обставини і наслідки (будь 
(дивіться пункт 13.6. Юридичні зобов’язання учасників).
Разом із тим, організатори велоперегонів радять всім учасникам відвідати напередодні лікаря-терапевта і в разі 
незадовільного самопочуття — не брати участь у велоперегонах.
За вимогою організаторів велоперегонів головний лікар змагань та/або бригада швидкої допомоги можуть 
перевірити стан здоров’я будь-якого учасника до старту, під час перегонів та після фінішу і, в разі 
необхідності, не допустити / зняти учасника з перегонів.
11. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ПАКЕТ УЧАСНИКА
Стартовий пакет включає наступні послуги та предмети оснащення учасника:

• технічний конверт зі спеціальними номерами, електронним чіпом, копією реєстрації, картою з 
маршрутом велоперегонів, пластиковими стяжками для кріплення номеру;

• медичне і технічне обслуговування протягом маршруту;
• вода та фрукти на технічних зупинках та фініші;
• пам'ятна медаль учасника, який фінішував у “Лочаївській горі” -  2018;
• харчування на фініші;
• розважальна програма.

і 1.1. Порядок і правила використання реєстраційних номерів
Кожен учасник отримує спеціальні номери, які мають бути відкритими. Учасникам забороняється закривати 
номери повністю, або частково, передавати третім особам, порушувати правила положень та загальноприйняті 
правила спортивної поведінки.
Номери кріпиться лише на кермо велосипеда учасника спеціальними хомутами отриманими від організаторів. 
Учасник не має права закріплювати номер на інших елементах велосипеда, використовувати інші хомути, окрім 
наданих організаторами, передавати номер та хомути іншим особам. У випадку порушення вищезазначених 
правил учасник змагань може бути дискваліфікований.
12. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАСИ
Дорожній рух в межах міста буде тимчасово частково перекрито службами поліції за 15 хвилин до старту. Рух 
також буде обмежено службами поліції на ключових розв’язках протягом усієї дистанції. На ключових 
поворотах передбачені волонтери у спеціальних розпізнавальних жилетах та дорожня розмітка.
Колона учасників супроводжується спеціальними автомобілями: двома автомобілями поліції.
Протягом дистанції передбачено кілька спеціальних технічних пунктів (чек-поінтів), де для всіх учасників 
передбачена вода, технічна, медична та консультаційна підтримка.
13. ДИРЕКТИВИ УЧАСНИКАМ
Учасники велоперегонів проходять трасу і беруть участь у змаганнях, керуючись зазначеними нижче 
директивами.
13.1. Порядок виходу на стартову лінію
Всі учасники стартують у 1 етап в своїй категорії.
В середині кожної стартової групи учасники будуть поділятись в залежності від очікуваного часу подолання 
дистанції, який буде вказаний учасниками під час реєстрації.
Старт здійснюється за пострілом стартового пістолету за правилами групових велоперегонів (відлік часу 
починається для всіх учасників одночасно). Переможцем в категорії є той, хто першим перетнув фінішну 
лінію.

13.2. Маршрут та траса
Траса Змагання прокладена по Почаївській ОГГ. Покриття траси: асфальт, грунт.
Старт і фініш проводиться по вул. Шевченка, біля парку ім. Т. Г. Шевченка, м. Почаїв.
Траса -  любителі:

https://runstyle.net/events/kros-kantri-velomarafon-xcm-pochayivska-gora/
http://bikeportal.org.ua/6354


Траса: м. Почаїв (парк ім. Т. Г. Шевченка -  вул. Шевченка -  вул. Старотаразька) -  с. Старий тараж 
(Старотаразький ліс -вул.Шкільна -  вул. Резніка) -  с. Комарин (вул. Зарічна) -  джерело «Безодня» -  м. Почаїв 
(Святодухівський скит -  вул. Липова -  вул. Шевченка -  парк ім. Т. Г. Шевченка.)
Дистанція -  25 км

Траса -  еліта:
Траса: м. Почаїв (парк ім. Т. Г. Шевченка -  вул. Шевченка -  вул. Старотаразька) -  с. Старий тараж 
(Старотаразький ліс -вул.Шкільна -  вул. Резніка) -  с. Комарин (вул. Зарічна) -  джерело «Безодня» -  м. Почаїв 
(Святодухівський скит -  вул. Липова -  вул. Шевченка -  парк ім. Т. Г. Шевченка.) (2 кола)
Дистанція -  80 км

Карта дистанції та всіх точок на ній буде надана додатково.

13.3. Пункти обслуговування у часників на трасі (чек-поінти)
Протягом дистанції передбачено спеціальні технічні пункти (чек-поінти), де для всіх учасників передбачена 
вода, технічна, медична та консультаційна підтримка.

13.4. Порядок фінішу та визначення переможців
Переможцем оголошуються учасники, які в найкоротші терміни пройшли дистанцію згідно з правилами. 
Подолання дистанції 25 км та 50 км з моменту перетину старту і фінішу фіксується суддівською колегією за 
допомогою електронного хронометражу.
Кожна із категорій має трьох переможців:

• загальний абсолютний залік;
• абсолютний залік серед жінок;
• абсолютний залік серед чоловіків;
• наймолодший учасник;
• найстарший учасник.

Всі учасники, які фінішували, подолавши дистанцію 25 км або 80 км, нагороджуються пам’ятними медалями 
учасників.
Учасники, які посіли 1-ше, 2-ге та 3-тє місця в кожній з категорій нагороджуються медалями, дипломами та 
цінними призами.

13.5. Зобов’язання учасників під час проходження траси
Учасники зобов'язані відноситися з повагою до навколишнього середовища, не забруднюючи його. 
Забороняється викидати сміття на узбіччя. Для цього, передбачені спеціальні баки для сміття на технічних 
пунктах. Учасники які порушують ці та інші правила положень можуть бути дискваліфіковані.
Учасники, які відстали від основного автомобільного супроводу, продовжують долати дистанцію, як звичайні 
велосипедні туристи, керуючись загальними правилами дорожнього руху.
Учасники, які з певних причин не мають змоги особисто подолати дистанцію, мають змогу зателефонувати до 
організаторів за телефоном зазначеним на реєстраційному номері та в усіх документах і будуть доставлені^ 
організаторами до місця фінішу разом із велосипедами.
У разі сходження з дистанції, учасник зобов'язаний проінформувати суддівську колегію про схід.
Учасник, перебуваючи на дистанції, зобов'язаний не перешкоджати обгону більш сильним суперником. У разі 
проходження будь-яких ділянок траси пішки, спортсмен не повинен створювати перешкоди іншим учасникам 
заїзду та по можливості рухатися по краю траси.
При виїзді учасника за межі траси, він повинен повернутися на місце перетину розмітки і продовжити рух у 
межах розміченою траси. В іншому випадку це є підставою для дискваліфікації.
Знаходження учасника змагань на трасі під час проведення заїздів, що стало перешкодою.для інших учасників є 
підставою для дискваліфікації.
Неспортивну поведінку під час змагань, виражене в явній неповазі до учасників, суддів і організаторів змагань, 
є підставою для дискваліфікації.
Дискваліфікація учасників проводиться за рішенням головного судді змагань.

13.6. Юридичні зобов’язання учасників щодо участі у змаганнях
Підписавши реєстраційну форму кожен учасник дає згоду дотримуватися положень, а також обережної та 
поміркованої поведінки протягом усіх змагань.
Окрім цього, підписавши реєстраційну форму та кожен учасник дає згоду та підтверджує:
1. що він / вона несе повну відповідальність за стан свого здоров’я та фізичної підготовки та звільни
організаторів змагань від будь-якої відповідальності з цього приводу. __,
2. шо він / вона уповноважують організатора обробляти його / її особисті дані, які мають відношення до 
змагання, дотримуючись конфіденційності, або, в інших випадках, отримавши дозвіл учасника;
3. шо він, вона дають згоду організаторам на необмежене безкоштовне використання статичних та рухомих 
аудіовізуальних записів із зображенням учасника у велоперегонах “Почаївська гора” -  2018, без територіальних 
обмежень, будь-якими сторонами, в комерційних та рекламних цілях та / або з метою створення архіву події;



учасник відмовляється від будь-яких вимог, що можуть виникнути щодо прав на використання такої аудіо- 
візульної інформації;
4. що він / вона усвідомлюють, що участь у ‘‘Почаївській горі” -  2018 є потенційно небезпечною активністю і, 
відповідно, він / вона відповідають за всі без виключення ризики пов’язані з участю у велоперегонах, в тому 
числі: зіткнення, падіння, контакти з іншими велосипедистами і транспортними засобами, глядачами, 
погодними умовами, якістю траси, інфраструктурними особливостями і обставинами на трасі під час 
велопробігу; учасники усвідомлюють, що це може становити небезпеку для здоров’я. У випадку отримання 
травми внаслідок нещасного випадку, власної помилки при керуванні велосипедом або такої помилки іншими 
учасниками перегонів, технічної несправності велосипеда або через стан здоров’я він/вона несе 
відповідальність за наслідки можливої травми і пошкодження свого велосипеда або екіпіровки тощо, при цьому 
він/вона не отримує відшкодування (за виключенням страхових виплат за наявності страховки);
5. що він/ вона усвідомлюють, що організатори не несуть відповідальності за можливі прояви вандалізму, 
крадіжки та різного роду форс-мажорні обставини, яких може зазнати кожен учасник на різних етапах 
велоперегонів;
6. що він / вона звільняють організаторів, співорганізаторів, волонтерів і будь-які сторони, задіяні 
організаторами з будь-яким ступенем відповідальності без виключення, від відповідальності, пов'язаної з 
діями, заявами, обставинами, станом, умовами цих положень, що були заподіяні ним / нею самим, іншими 
учасниками та іншими сторонами;
7. що він/ вона приймають можливе рішення організаційного комітету про своє недопущення, дискваліфікацію, 
відкликання тощо, передбачені цими положеннями та^бо чинним Законодавством України;
8. що він/вона погоджується на можливий огляд лікарем до, під час та після змагань в будь-який момент і 
можливе зняття йогоЛї з дистанції за порадою лікаря.
9. що організатори надають камеру схову для зручностей учасників та докладуть всіх зусиль для організації 
якісного обслуговування, проте не дають 100% гарантії зберігання і не несуть відповідальності;
14. ФОРС-МАЖОР
У випадку форс-мажорних обставин: несприятливих погодних умов, несприятливих соціально-політичних умов 
в країні та інших надзвичайних і непередбачуваних ситуацій, змагання можуть бути перенесені або скасовані у 
2018 році.
15. СКАРГИ
Будь-які скарги щодо результатів, умов участі та проведення веломарафону подаються учасниками до 
організаторів лише протягом двох годин після фінішу останнього учасника змагань.
По завершенню двох годин будь-які скарги щодо вищезазначеного не приймаються і не розглядаються.
16. ЗВ’ЯЗОК З ОРГАНІЗАТОРАМИ
Офіційний веб-сайт велоперегонів «Почаївська гора -  2018»
http://mtb.pochaiv.info та офіційна сторінка в Facebook http://fb.com/mtb.pochaiv/ є основними та вичерпними 
джерелами інформації про подію та комунікації між учасниками та організаторами.
Уся інформація: оновлення, зміни, правила тощо буде розміщуватися на веб-сайті та на сторінці у FB. 
Положення є попередніми і можуть бути переглянуті та оновлені протягом підготовки до події.
За інформацію на інших інформаційних ресурсах Оргкомітет Змагання відповідальності не несе.
За додатковою інформацією звертатися до організаційного комітету змагань:
Адреса: вул. Шевченка (Будинок дитячої творчості та спорту), м. Почаїв. Кременецький р-н, Тернопільська обл.
Контакти: 098 735 93 00; 073 735 93 00 -  Юра Міщук
096 814 69 26 -  Сергій Прокопчук
Електронна адреса: mtb.pochaiv@gmail.com
www: http://mtb.pochaiv.info
FB: http://fb.com/mtb.pochaiv/
17. ЗАКЛЮЧНА ПРИМІТКА
Організатори залишають за собою право вносити зміни до положень і правил протягом підготовки та в день 
змагань з метою покращення організації події. Найважливіші можливі зміни в маршруті, термінах, правилах, 
вимогах до учасників будуть додані до положень і висвітлені на головній сторінці офіційного сайту.

Секретар виконавчого комітету Н.М. Лівар

http://mtb.pochaiv.info
http://fb.com/mtb.pochaiv/
mailto:mtb.pochaiv@gmail.com
http://mtb.pochaiv.info
http://fb.com/mtb.pochaiv/


УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від « 26 » квітня 2018 року №  *5 * 0

Про спів фінансування 
Проекту «Реконструкція 
з добудовою загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів за адресою 
Вул. Шкільна, 2 с. Старий Тараж 
Кременецького району Тернопільської 
області

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постановою КМУ №196 від 18 березня 2015 року, Бюджетним кодексом 
України, виконавчий комітет Почаївської міської ради

1. Співфінансувати проект «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів за адресою вул. Шкільна, 2 с. Старий Тараж, 
Кременецького району Тернопільської області», що може реалізуватися у 
2018 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в 
розмірі 20 % від вартості проекту, що становить 472,63 тис. грн.

2. При внесенні змін до міського бюджету на 2018 рік внести пропозиції щодо 
виділення коштів в сумі 472,63 тис. грн. на співфінансування проекту 
«Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за 
адресою вул. Шкільна, 2 с. Старий Тараж, Кременецького району 
Тернопільської області»,

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічне озвитку, інвестицій та бюджету.

ВИРІШИВ

Міський голова В.С. Бойко
Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від « 26 » квітня 2018 року №

Про перерахунок кошторису по 
проекту «Реконструкція з добудовою . 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
за адресою вул. Шкільна, 2 с. Старий 
Тараж Кременецького району,
Тернопільської області

З метою реалізації Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 
роки, враховуючи Наказ Мінрегіонбуду №281 від 20 жовтня 2016 року. Лист 
Мінрегіонбуду №7/15-190 від 22.02.2018 р. виконавчий комітет Почаївської 
міської ради

ВИРІШИВ

1. Здійснити перерахунок кошторису по проекту «Реконструкція з добудовою 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою вул. Шкільна, 2 с. Старий 
Тараж, Кременецького району Тернопільської області».

2. Фінансовому відділу Почаївської міської ради виділити необхідні кошти для 
здійснення перерахунку кошторису у відповідності до чинного 
законодавства.

3. Контроль за виконанням даногсурішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Чубик А.В.

Міський голова и В.С. Бойко



УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року №52

Про подання клопотання
щодо присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» гр. Горюк П.Д.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про державні нагороди України», керуючись « Положенням 
про почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 
29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 
розглянувши заяву гр. Горюк Параски Дмитрівни, яка народила і виховала до 8- 
ми річного віку 5 (п'ятеро) дітей (всього має 7 дітей), виконавчий комітет 
міської ради

1.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією про 
присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці м. Почаїв вул. Липова, 
16 «а» гр. Горюк Парасці Дмитрівні, 19.10.1977 р.н., яка народила та виховала 
до 8-ми річного віку 5 (п'ятеро) дітей (всього має 7 дітей), а саме:

1. Горюк Ангеліна Василівна, 27.06.2000 р.н.

2. Горюк Серафима Василівна, 28.06.2002 р.н.

3. Горюк Василь Васильович, 02.03.2004 р.н.

4. Горюк Володимир Васильович, 24.07.2006 р.н.

5. Горюк Тетяна Василівна, 07.07.2008 р.н.

6. Горюк Анастасія Василівна, 30.06.2012 р.н.

Ви р і  ш и в:

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «26» квітня 2018 року № 6~3

Про надання дозволу ДНЗ 
«Почаївське ВПУ» на видалення 
сухостійних та аварійних дерев

Розглянувши заяву ДНЗ «Почаївське вище професійне училище» №83 від 
19.02.2018р., з метою попередження аварійної ситуації, яка може виникнути 
внаслідок падіння сухостійних та аварійних дерев та проведення благоустрою 
території ДНЗ . «Почаївське ВПУ», керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 
року № 1045 “Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 
у населених пунктах”, виконавчий комітет міської ради

1. Надати дозвіл ДНЗ «Почаївське вище професійне училище» на видалення 117 
(сто сімнадцяти) сухостійних, аварійних та фаутних дерев на території та 
полях фільтрації ДНЗ «Почаївське ВПУ», відповідно до акту обстеження 
зелених насаджень, що підлягають видаленню від 20.03.2018р.

2. Доручити заступнику міського голови Максимчуку С.В. видати ДНЗ 
«Почаївське вище професійне училище» ордер на зрізання дерев.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова В.С. БОЙКО

В И Р І Ш И В :



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «26» квітня 2018 року № ^ 4

Про проведення благоустрою 
вхідної площадки по вул. Шевченка, 1, 
м. Почаїв

Розглянувши заяву гр. Ковтунович Оксани Петрівни №336 від 18.04.2018р., з 
метою організації належного утримання та раціонального використання території 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Шевченка, 1, м. Почаїв, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Погодити гр. Ковтунович Оксані Петрівні роботи із благоустрою вхідної 
площадки по вул. Шевченка, 1, м. Почаїв згідно фрагменту головного фасаду 
№ 2 пропозицій перепланування житлової квартири в м. Почаїв по вул. 
Шевченка, 1, кв. 2.

2. Під час здійснення заходів із благоустрою вхідної площадки по вул̂  
Шевченка, 1, м. Почаїв гр. Ковтунович Оксані Петрівні дотримуватися правил 
благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і 
порядку на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.

Міський голова В.С. БОЙКО
Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року № 55

Про внесення змін до складу громадської комісії 
з житлових питань при виконавчому комітеті 
Почаївської міської ради затвердженої рішенням 
виконавчого комітету № 5 від 29.01.2016 р.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Житловим кодексом Української PCP, рішенням виконавчого 
комітету Почаївської міської ради № 5 від 29.01.2016 року « Про затвердження 
складу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Почаївської міської ради», у зв’язку із звільненням Новаковської І.Ю. -  члена 
комісії, виконавчий комітет Почаївської міської ради

1. Внести зміни в персональний склад громадської комісії з житлових 
питань при виконавчому комітеті Почаївської міської ради, затверджений 
рішенням виконкому Почаївської міської ради № 5 від 29.01.2016 року, а 
саме :
1.1. Вивести із складу громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Почаївської міської ради Новаковську І.Ю. - 
юрисконсульта міської ради, члена комісії.

1.2. Ввести в склад громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Почаївської міської ради Бондар Г.В. - 
спеціаліста юридичного відділу міської ради, члена комісії.

2. Контроль за виконанням даного р’ ння залишаю за собою.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року № 56

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Чек Р.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Вишнева, 29 гр. Чек 
Раїси Іванівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 14 березня 
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

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Чек Раїсі Іванівні 
одноразову грошову допомогу. ^

В и р і ш и  в:

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року № 57

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Гнатюку О.Л.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв.4 гр. 
Гнатюка Олександра Леонідовича інваліда 1-ої групи загального захворювання, 
який просить виділити одноразову грошову допомогу , взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 12 березня 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 і ш и в :

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Гнатюку Олександру 
Леонідовичу одноразову грошову допомогу .

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року №58

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Плетянка, 25 гр. Філика Ігоря 
Володимировича , який просить виділити одноразову грошову допомогу , 
взявши до уваги те, що він мас посвідчення учасника бойовий дій (серія УБД 
№ 078894 від 08 квітня 2016 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

В и р і ш н в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Філику Ігорю 
Володимировичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Філику Ігорю 
Володимировичу одноразову грошову допомогу .

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року № 59

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Левчук Т.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. І.Франка, 21 гр. Левчук 
Тетяни Миколаївни, яка доглядає чоловіка -  інваліда першої групи і просить 
виділити одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 22 березня 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Левчук Тетяні Миколаївні в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Левчук Тетяні 
Миколаївні одноразову грошову

В и р і ш и  в:

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року № 60

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Рущинській П.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина, 24 гр. 
Рущинської Павліни Семенівни , пенсіонерки, яка просить виділити 
одноразову грошову допомогу , взявши до уваги патоморфологічний висновок 
Рівненського обласного онкодиспансеру та депутатський акт обстеження від 
22 березня 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Рущинській Павліні 
Семенівні в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Рущинській Павліні

В її р і ш и в:

Семенівні одноразову грошову

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року № 61

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Михайловій Г.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Лісова, 9 «б» гр. 
Михайлової Галини Іронтіївни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу , взявши до довідку Тернопільського обласного клінічного 
онкологічного диспансеру № 183 від 09 березня 2018 року та депутатський акт 
обстеження від 28 березня 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 і  їй и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Михайловій Галині Іронтіївні 
в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Михайловій Галині 
Іронтіївні одноразову грошову допомогу

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року № 62

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Капусняку П.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Плетянка, 39 «а»
гр. Капусняка Павла Петровича, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування дочки -  Капусняк Анастасії Павлівни, 2004 р.н., яка 
потребує дороговартісного лікування взявши до уваги консультативний 
висновок Національного інституту раку м. Київ від 15.03.2018 року та 
депутатський акт обстеження від 11 квітня 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Капусняку Павлу Петровичу 
в розмірі 2000 ( дві тисячі ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Капусняку Павлу

В и р і ш и в:

Петровичу одноразову грошову

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року № 63

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Нестер Є.В.

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин вул. Шкільна, 3”а” гр. 
Нестер Євгенії Володимиріни , яка провела похорон свого чоловіка -  Нестера 
Володимира Романовича про виділення її одноразової грошової допомоги 
на поховання, 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 і ш и  в:

1. Виділити гр. Нестер Євгенії Володимирівні одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Нестер Євгенії 
Володимирівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року № 64

Про зміну адресного номера 
житловому будинку по вул. Зелена

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв та с. Затишшя, 
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. Плетюк Тетяни Никифорівни , 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Змінити адресу житловому будинку, який належав гр. Плетюку 
Миколі Антоновичу (помер 18.10.1995 р.) з попередніх адресних номерів 
4 «а», 21 по вул. Зелена в м. Почаїв на номер 41 по вул. Зелена в 
с. Затишшя.

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство
по вул. Зелена в с. Затишшя у відповідності до п. 1 даного рішення.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 квітня 2018 року № 65

Про присвоєння окремих адресних 
номерів виділеним в окремі об’єкти 
нрава власності частинам комплексу 
будівель, які належать гр. Ільницькій В.С.

З метою впорядкування нумерації об'єктів в м. Почаїв, створення умов володіння, 
користування та розпорядження цими об’єктами , їх власниками та користувачами, 
керуючись ст. ст. 31,37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » та 
розглянувши заяву гр. Ільницької Валентини Сергіївни про виділення в окремі об'єкти 
права власності частин комплексу будівель з присвоєнням окремих поштових адрес, 
беручи до уваги висновок щодо технічної можливості виділу об’єкта нерухомого майна, 
виготовленого Кременецьким РК БТІ від 20.03.2018 року № 209, виконавчий комітет 
міської ради

В и р і  ні н в :

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності частині комплексу будівель, 
а саме : склад № 2 площею - 304.5 кв.м. та склад № 3 площею - 411.4 кв.м., який 
належить Ільницькій Валентині Сергіївні . поштову адресу номер 20 «а» по 
вул. Фабрична в м. Почаїв.

2. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності частині комплексу
будівель, а саме : складу № 1 загальною площею - 343.6 кв.м.. який належить
Ільницькій Валентині Сергіївні , поштову адресу номер 20 «б» по вул. Фабрична 
в м. Почаїв.

3. Рекомендувати громадянці Ільницькій В.С. відповідно до Закону України « Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оформити 
реєстраційне посвідчення про право особистої власності на нерухоме майно 
відповідно до гі. 1 та п.2 даного рішення.

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

/

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «26» квітня 2018 року № 66

Про взяття гр. Богольницької О.В. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України та розглянувши заяву жительки Кременецького 
району м. Почаїв, вул. Фабрична, 44а, гр. Богольницької О.В., виконавчий комітет 
міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Взяти гр. Богольницьку Ольгу Вікторівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Богольницьку Ольгу Вікторівну до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням даного рідіення покласти на спеціаліста земельного
відділу. /

Міський голова - В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «26» квітня 2018 року № (5 *^

Про затвердження проектно - кошторисної 
документації на робочий проект «Капітальний 
ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 15 
в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області 
з використанням енергозберігаючих 
технологій (Блок Б) Коригування

Розглянувши лист адміністрації Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 25 квітня 
2018 року за № 79, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 11 травня 2011р. «Про 
затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України», та експертного звіту від 16. 04. 2018 року №20-0203-18 філія 
ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Тернопільській області, виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту 
«Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 15 в м. 
Почаїв Кременецького району Тернопільської області з використанням 
енергозберігаючих технологій (Блок Б). Коригування» загальною вартістю 
1499,040 грн. (один мільйон чотириста дев’яносто дев’ять гривень, сорок 
копійок).

Характеристика будівництва -  капітальний ремонт.
Генеральний проектувальник -  ДК ПВІ «Тернопільагропроект».
Головний інженер проекту -  Байко В.Б.

2. Контроль за виконанням 
голови відповідно до розі

того рішення покласти на заступника міського 
шіу обов’язків.

Міський голова
Чубик А.В.

В.С. БОЙКО


