
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ 

Рішення

«18» грудня 2019 року № 2207

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 23, 78 Бюджетного Кодексу 
України, враховуючи пропозиції постійної комісії Почаївської міської ради з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік (додаток 1 
до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1628 «Про 
міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2019 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 
року № 1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 2, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 150000 гривень за 
рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду міського 
бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету. / ‘

Міський голова В.С. Бойко

Боцюк О.І.



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 18 грудня 2019 року № 2207

Зміни до доходів міського бюджету на 2019 рік
(грн.)

Код
Найменування згідно з класифікацією 

доходів бюджету Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього
в тому ЧИСЛІ 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
18000000 Місцеві податки 150000 150000 0 0
18050000 Єдиний податок 150000 150000 0 0

18050400
Єдиний податок сплачений 
фізичними особами 150000 150000 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

ВСЬОГО лІОХОДІВ 150000 150000 0,00 0,00

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток Ns 2
до рішення Почаївської міської ради 
від 18 грудня 2019 року № 2207

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2019 рік

(грн.)
Код 

програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджеті а

Код 
ТПКВКМБ 

/ 
ТКВКБМС 

2

Код 
ФКВКБЗ

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою 1 ТПКВКМБ ! ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМУсього видатки 
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

3 них

видатки 
споживання оплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1S
0100000 Почаївська міська рада (головний розпорядник) 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000
0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 

виконавець) 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 150000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 0 67700 60000 -127700 0 0 0 0 0 0 0 0

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 0 67700 60000 -127700 0 0 0 0 0 0 0 0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0 67700 60000 -127700 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 150000 217700 60000 -127700 0 0 0 0 0 0 0 150000

А
Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2019 року
м. Почаїв

№ 2208

Про міський бюджет 
на 2020 рік 

(19521000000)

Розглянувши подання виконавчого комітету Почаївської міської ради, 
враховуючи пропозиції постійної комісії Почаївської міської ради з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету, керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини 
першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи міського бюджету у сумі 61 811 500 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду міського бюджету 61 153 700 гривень та доходи 
спеціального фонду міського бюджету 657 800 гривень згідно з додатком 1;

видатки міського бюджету у сумі 61 811 500 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду міського бюджету - 61 100 900 гривень та видатки 
спеціального фонду міського бюджету - 710 600 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 52 800 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 52 800 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 
60 100 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду 
міського бюджету, визначених цим пунктом;



резервний фонд міського бюджету у розмірі ЗО 600 гривень, що 
становить 0,05 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, 
визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з 
додатком 4 до цього рішення.

Надати право міському голові протягом 2020 року приймати рішення 
щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету 
міському бюджету (з урахуванням частини сьомої статті 108 Бюджетного 
кодексу України) та з місцевих бюджетів міському бюджету, у період між 
сесіями Почаївської міської ради за погодженням з постійною комісією 
Почаївської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету з наступним внесенням змін до рішення Почаївської 
міської ради про міський бюджет.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно 
з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 437 670 гривень згідно з додатком 
6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать 
доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, 
визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України, а також такі 
надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік»:

дотація з місцевого бюджету па здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету;

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені пунктом 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині 
спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів Із загального 
фонду.



7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
міського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69і 
Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти визначені пунктом 10 частини 1 
статті 71 Бюджетного кодексу України в частині залучення коштів Із 
загального фонду.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального 
фонду міського бюджету згідно з статтями 69 і та 71 Бюджетного кодексу 
України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 
Бюджетного кодексу України та на видатки відповідно до джерел 
надходжень визначених у пункті 7 цього рішення.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками міського бюджету видатки загального 
фонду на:

• оплату праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
• забезпечення продуктами харчування;
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
• поточні трансферти населенню;
• поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Надати право фінансовому відділу Почаївської міської ради в 
процесі виконання міського бюджету, за обґрунтованим поданням головного 
розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 
затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних 
призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та 
спеціальним фондами бюджету.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, позики па покриття тимчасових касових розривів 
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів 
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 
відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до 
кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та 



наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів міського 
бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних про і рам протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 
газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та 
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених 
головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів 
споживання тощо.

12. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

13. Уповноважити голову Почаївської міської ради підписувати 
договори (угоди) про міжбюджетні трансферти відповідно до статей 93 та 
101 Бюджетного кодексу України, які визначають що умовою передачі 
коштів між місцевими бюджетами є договірні засади між надавачом 
бюджетного трансферту та її отримувачем на підставі рішень відповідних 
місцевих рад.

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.



15. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Рішення сесії Почаївської міської ради «Про міський бюджет на 
2020 рік» оприлюднити відповідно до частини четвертої статті 28 
Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Почаївської 
міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету.

Боцюк 0.1.

В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 18 грудня 2019 року № 2208

Доходи міського бюджету на 2020 рік

(грн.)

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією 
доходів бюджету Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 25374200,00 25374200,00 0,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 13775900,00 13775900,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 13645600,00 13645600,00 0,00 0,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

13244100,00 13244100,00 0,00 0,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

222300,00 222300,00 0,00 0,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

179200,00 179200,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 130300,00 130300,00 0,00 0,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 130300,00 130300,00 0,00 0,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 31500,00 31500,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 11800,00 11800,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

11800,00 11800,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 19700,00 19700,00 0,00 0,00

13030200
Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення

19700,00 19700,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3690900,00 3690900,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 602000,00 602000,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 602000,00 602000,00 0,00 0,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції)

2506000,00 2506000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 2506000,00 2506000,00 0,00 0,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

582900,00 582900,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 7875900,00 7875900,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2491300,00 2491300,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

10100,00 10100,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об’єктів житлової 
нерухомості

62700,00 62700,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

494300,00 494300,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

445900,00 445900,00 0,00 0,00



18010500 Земельний податок з юридичних осіб 561600,00 561600,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 242200,00 242200,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 428500,00 428500,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 246000,00 246000,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір 324500,00 324500,00 0,00 0,00

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами 59000,00 59000,00 0,00 0,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 265500,00 265500,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок 5060100,00 5060100,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 254100,00 254100,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4715600,00 4715600,00 0,00 0,00

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників 90400,00 90400,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 1060400,00 402600,00 657800,00 0,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької 
діяльності 54400,00 54400,00 0,00 0,00

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) 
державних 54400,00 54400,00 0,00 0,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 54400,00 54400,00 0,00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 348200,00 348200,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 276300,00 276300,00 0,00 0,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 276300,00 276300,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від оренднолї плати за 
користування 71900,00 71900,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за 
користування 71900,00 71900,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 657800,00 0,00 657800,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством

657800,00 0,00 657800,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 648500,00 0,00 648500,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 9300,00 0,00 9300,00 0,00
Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 26434600,00 25776800,00 657800,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 35376900,00 35376900,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 35376900,00 35376900,00 0,00 0,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам 9107500,00 9107500,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 9107500,00 9107500,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 24489300,00 24489300,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 22813000,00 22813000,00 0,00 0,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 1676300,00 1676300,00 0,00 . 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 1627200,00 1627200,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

1627200,00 1627200,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 152900,00 152900,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

152900,00 152900,00 0,00 0,00

X Разом доходів 61811500,00 61153700,00 657800,00 0,00

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради 

від 18 грудня 2019 року № 2208

Фінансування міського бюджету7 на 2020 рік

О'рн)

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -52 800 52 800 52 800
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-52 800 52 800 52 800
Всього за типом кредитора -52 800 52 800 52 800

600000 Фінансування за активними операціями
-52 800 52 800 52 800

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-52 800 52 800 52 800
Всього за типом боргового зобов'язання

-52 800 52 800 52 800г

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № З
до рішення Почаївської міської ради

від 18 грудня 2019 року №

РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2020 рік

(ГРН>,

19521000000
(код бюджету)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Тилової 
програмної 

кпасифікацГі 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Фу нкціона п ьної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМУсього видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвитку Усього

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки
споживання

3 них

видатки 
розвитку

сплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (голений 
розпорядник) 18390200 18390200 7505000 595600 0 13600 0 13600 0 0 0 18403800

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 18390200 18390200 7505000 595600 0 13600 0 13600 0 0 0 18403800

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

8399100 6399100 4846800 154000 0 9300 0 9300 0 0 0 6408400

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 124000 124000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124000

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 955600 955600 723900 0 0 0 0 0 0 0 0 955600
0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1160000 1150000 816300 124600 0 4300 0 4300 0 0 0 1164300

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

1782000 1782000 1118000 317000 0 0 0 0 0 0 0 1782000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 182400 182400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182400
0116030 6030 0620 Організація населених пунктів 2528900 2528900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2528900

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 
місцевого бюджету

1300000 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300000

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000

0118700 8700 0133 Резервний фонд 30600 30600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30600

0119410 9410 0180

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров'я за рахунок коштів 
медичної субвенції

1676300 1676300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1676300

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2241300 2241300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2241300

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради (головний 
розпорядник)

42710700 42710700 31236450 2657100 0 697000 52800 644200 121000 0 52800 43407700

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту
Почаївської міської ради (відповідальний 
виконавець)

42710700 42710700 31236450 2657100 0 697000 52800 644200 121000 0 52800 43407700

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних громадах

787630 787630 622900 0 0 0 0 0 0 0 0 787630

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6898600 6898600 4432680 587900 0 501700 5100 496600 0 0 5100 7400300



0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( 
в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

28687700 28687700 21468470 1802600 0 47700 47700 0 0 0 47700 28735400

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

2298300 2298300 1647200 139900 0 0 0 0 0 0 0 2298300

0611100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

3907200 3907200 3065200 126700 0 147600 0 147600 121000 0 0 4054800

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 3620 3620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3620

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110000

0115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з неолімпійських видів спорту 17650 17650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17650

X X X УСЬОГО 61100900 61100900 38741450 3252700 0 710600 52800 657800 121000 0 52800 61811500

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради

від 18 грудня 2018 року № 2208

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

грн.

19521000000
(код бюджету)

Код бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотаціїя з 
місцевого 

бюджету на:

субвенція з місцевого 
бюджету

усього

дотація на:
субвенції з місцевого бюджету

усього

загальний фонд на: загальний фонд на:

субвенція 3 
місцевого 

бюджету на 
здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері 
охорони 

здоров'я за 
рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції

інша субвенція з місцевого бюджету
здійснення 

переданих з 
державного 

бюджету 
видатків з 
утримання 

закладів освіти 
та охорони 
здоровя за 

рахунок 
відповідної 
додаткової 
дотації з 

державного 
бюджету

надання державної 
підтримки особам з 

особливими ОСВІТНІМИ 
потребами за рахунок 
відповідної субвенції 3 
державного бюджету

оплата 
енергоносіїв 
по закладах 

охорони 
здоровя, що 

обслуговують 
населення 

мотг

районному 
територіаль 
йому центру 

на оплату 
праці 

соціальних 
працівників 

мотг

утримання 
працівника 
районного 

центру 
соціальних 
служб для 

сімї, дітей та 
МОЛОДІ

надання 
соціальних 

гарантій 
фізичним 

особам, які 
надають 
послуги 

громадянам 
похилого 

віку

надання 
пільг 

окремим 
категоріям 
громадян з 

оплати 
послуг 
звязку

надання 
пільг 

населенню 
на оплату 
житлово- 

комунальних 
послуг

видатки 
споживання

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

видатки 
споживання

видатки 
споживання

видатки 
споживання

видатки 
споживання

видатки 
споживання

видатки 
споживання

видатки 
споживання

41040200 41051200 41051200 0119410 0119770 0119770 0119770 0119770 0119770 0119770
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

19100000000
Тернопільський 
обласний бюджет 1627200 100100 52800 1780100 0

19309200000 Кременецький 
районний бюджет 1676300 955600 1111200 98000 46500 20000 10000 3917600

X УСЬОГО 1627200 100100 52800 1780100 0 1676300 955600 1111200 98000 46500 20000 10000 3917600

Секретар міської ради В.Я. Уйван



1

Додаток 5
до рішення І Іочаївської міської ради 

від і 8 грудня 2019 року Ns 2208

Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації обєктів виробничої, комунікаційної та соціальної 
інфраструктури за об'єктами у 2020 році

19521000000
(кид бюджету)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків га 

кредитування 
місцевого бюджеіу

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджету.''відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків га кредитування місцевого 

бюджету'

Назва об'єкта будівництва^вид 
будівельних робіт, у тому числі 

проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

Рівень 
виконання 
робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету’ 
розвитку, 
гривень

Рівень 
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник)

52 800

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний
виконавець)

52 800

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 5 100

0611020 1020 0921

1 Іадання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч, 
школоео-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

Капітальні видатки 47 700

X X X УСЬОГО X X X 52 800 X

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 6

до рішення Почаївської міської ради

від 18 грудня 2019 року №2208

Розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/реї тональних програм у 2020 році

(гри)

19521000(100,00
(код бюджету)

Код 
Програмної 
класифі КПЦІЇ 
видатків га 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної' програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією ввдатків га кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місисвої/регіональїюї програми
Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 
програм^'

Усього Загальний фовд

Спеціальний фонд

уСЬОІТ)
у тому HMLli 

бюджет 
розвитку

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 306 400 306 400 0 0

0110000 1 Іочаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 306 400 306 400 0 0

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Соціальна підтримка малозабезпечених 
верств населення Почаївської мотг на 2019- 
2020 роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради віл 07.09.2018 

№ 1447 (зі змінами)
124 000 124 000 0 0

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Організація свят та розвил ок культури і 
мистецтв Почаївської мотг на 2019-2020 
роки

Рішення сесії Почаївської 
міської рази віл 20 11.2018 

№ 1603 (зі змінами)
182 400 182 400 0 0

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головнийрозпорядник) 131 270 131 270 0 0

06100(10 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської радні (відповідальний виконавець) 131 270 131 270 0 0

(1611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Допомога дітям-сиротам і ді тям 
позбавлених батьківського піклування 
І Іочаївської моп на 2019-2020 роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради віл 07.09 2018 

№ 1447
3 620 3 620 0 0

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються 
за рахунок коштів на оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

Цільова програма оздоровлення та 
відпочинку дітей І Іочаївської мотг на 2019г 
2020 роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради від 21.12.2018 

№1619
110 000 110 000 0 0

0115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту

Розвиток фізичної культури і спорту 
Почаївської мотг на 2019-2020 роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради віл 20.11.2018 

№ 1604 (зі змінами)
17 650 17 650 0 0

УСЬОГО ; 1 437 670 437 670 0 0

В. Я. УйвзнСекретар міської ради

І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ 

Рішення
«18» грудня 2019 року № 2209

Про розгляд Прогнозу міського 
бюджету на 2021-2022 роки

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтею 75 і Бюджетного Кодексу 
України, враховуючи пропозиції постійної комісії Почаївської міської ради з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Взяти до відома Прогноз міського бюджету на 2021 -2022 роки.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету.

Міський голова В.С. Бойко

Боцюк О.І.



ПРОГНОЗ
Міського бюджету Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2022 роки

1. Загальна частина
Прогноз міського бюджету враховує вимоги Бюджетного та Податкового 

кодексів України.
Прогноз розроблено на основі комплексного аналізу економічної ситуації, 

стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і 
соціальної сфери та з урахуванням впливу зовнішніх факторів та їх тенденцій у 
перспективі.

Прогноз міського бюджету Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2021 - 2022 роки розроблений на основі макропоказників 
економічного і соціального розвитку України на 2020 -2022 роки, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, 
а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану 
фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку міської ради.

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки (далі - Прогноз) визначає 
основні напрями дій в середньостроковій перспективі, які сприятимуть 
досягненню довгострокових стратегічних цілей.

Прогноз міського бюджету на 2021-2022 роки включає індикативні 
прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів, 
фінансування, видатків і кредитування, за бюджетними програмами, які 
забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, 
взаємовідносин міського та інших місцевих бюджетів.

На середньострокову перспективу основними завданнями місцевого 
бюджету є:

підвищення фінансової спроможності міського бюджету та забезпечення 
на цій основі підвищення рівня життя мешканців громади і економічного 
розвитку громади;

визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку міста 
та сіл громади з врахуванням їх пріоритетності;

планування реальних надходжень місцевого бюджету на основі прогнозних 
макропоказників економічного і соціального розвитку міста з урахуванням 
зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;

активізація підприємницького потенціалу , зниження частки тіньової 
економіки для підвищення податкоспроможності (насамперед, легалізація 
виплати заробітної плати);

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та 

виконання заходів, передбачених місцевими бюджетними програмами;
забезпечення у ході затвердження та виконання міського бюджету 

збалансованої бюджетної політики, концентрації фінансових ресурсів на 
пріоритетних напрямах розвитку громади, урахування в показниках бюджету у 
повному обсязі потреби в коштах для здійснення соціальних виплат та 
розрахунків за енергоносії, недопущення утворення бюджетної заборгованості 



за основними соціальними виплатами та витратами на оплату спожитих 
енергоносіїв та комунальних послуг;

запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних 
установах і закладах;

дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня 
прозорості та раціональності бюджетного процесу;

вжиття заходів з фінансування у 2020 та наступних двох бюджетних 
періодах інвестиційних проектів, видатки на які будуть проводитися за рахунок 
коштів бюджету розвитку місцевого бюджету.

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати 

максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі 
завдання.

2. Показники економічного та соціального розвитку Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади

Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку 
регіону розроблені із врахуванням основних макроекономічних показників 
економічного і соціального розвитку України, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 року № 555 „Про схвалення 
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки”, 
положень Закону України „Про державний бюджет України на 
2020 рік”, аналізу базових соціально-економічних показників об’єднаної 
територіальної громади 2019 року.

3. Загальні показники міського бюджету на середньостроковий період
Загальні показники міського бюджету на середньостроковий період 

сформовані на основними прогнозними макропоказниками економічного і 
соціального розвитку України у 2020-2022 роках, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 та основних прогнозних 
показників економічного і соціального розвитку Почаївської мотг.

При плануванні дохідної частини міського бюджету на 2020 рік та 
прогнозу на 2021-2022 роки беруться до уваги такі показники:

1) індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року: у 2019 
році - 107,4 відсотків, у 2020 році - 106,0 відсотків, у 2021 році - 105,7 
відсотків, у 2022 році - 105,3 відсотків;

2) індекс цін виробників промислової продукції грудень до грудня 
попереднього року: у 2019 році - 111,1 відсотків, у 2020 році - 108,4 відсотків, 
у 2021 році - 108,0 відсотків, у 2022 році - 106,1 відсотків;

3) норми Бюджетного та Податкового кодексів України, рішеннями 
міської ради про встановлення місцевих податків та зборів;

4) збереження зарахування частини (13,44 відсотків) акцизного 
податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України 
пального до бюджетів місцевого самоврядування.

Припущення в частині формування доходів бюджету передбачають 
збереження протягом 2021-2022 років норми щодо зарахування 13,44%

2



акцизного податку з пального до місцевих бюджетів, збільшення фонду оплати 
праці у 2020-2022 роках.

Під час складання видаткової частини проекту міського бюджету на 
2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки в першочерговому порядку врахована 
потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно 
до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення 
розрахунків за електричну та теплове енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами 
та беруться до уваги такі показники:

1) прогнозний розмір прожиткового мінімуму в середньому на одну 
особу: з 01 січня 2021 року в розмірі 2189 гривень, з 01 липня - 2288 гривень, з 
01 грудня 2358 гривень; з 01 січня 2022 року — 2358 гривень, з 01 липня - 
2464 гривні, з 01 грудня - 2530 гривень;

2) пропюзний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року 
становитиме 5003 гривень, з 1 січня 2022 року - 5290 гривень, зростання до 
попереднього року 5,9 і 5,7 відсотків відповідно;

3) розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого 
тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2021 року становитиме 
2270 гривень, з 1 січня 2022 року - 2445 гривень; зростання до попереднього 
року 8,0 І 7,7 відсотків відповідно.

Припущення в частині видатків міського бюджету передбачають: 
забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної 
плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного 
розряду Єдиної тарифної сітки; збільшення видатків бюджетних установ на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв з урахуванням прогнозного індексу 
цін виробників; здійснення заходів з підвищення рівня енергоефективності та 
енергозбереження; прогнозні показники видатків місцевого бюджету за 
бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років 
виконання інвестиційних проектів.

Основні показники міського бюджету
грн

Найменування показників 2018 рік 1 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Доходи з трансфертами 58625500 59763299 61858700 67485100 74274600
Видатки з трансфертами 53635333 59903890 61100900 66701200 73504700
Фінансування (дефіцит - 
/профіцит +

4990167 -140591 757800 783900 769900

РАЗОМ

Доходи з трансфертами 2777534 839660 657800 724300 798200
Видатки з трансфертами 7671415 6669370 1415600 1508200 1568100
Фінансування (дефіцит - 
/профіцит +

-4893881 -5829710 -757800 -783900 -769900

з

Доходи з трансфертами 61403034 60602959 62516500 68209400 75072800
Видатки з трансфертами 61306748 66573260 62516500 68209400 75072800
Фінансування (дефіцит - 
/профіцит +

96286 -5970301 0 0 0



IV. Доходи міського бюджету
Формування дохідної частини прогнозу міського бюджету на 

середньостроковий період проводиться відповідно до норм податкового та 
бюджетного законодавства.

Основними джерелами доходів місьного бюджету на 2020-2022 роки 
залишаються податок та збір на доходи фізичних осіб та місцеві податки та 
збори, що складає 85,3 відсотка власних надходжень загального фонду міського 
бюджету.

Прогнозні показники доходів загального та спеціального фондів
грн

Найменування показників 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік
Загальний обсяг доходів, усього у 
тому числі:

60602959 62516500 68209400 75072800

Трансферти, усього з них: 36803299 36081900 39084700 42999400
Базова дотація 7407800 9107500 10639900 11725100
Субвенція з держбюджету 
місцевому на формування 
інфраструктури отг

705000 705000 705000 705000

Освітня субвенція 19419100 22813000 25780000 28409600
Медична субвенція 6188900 1676300 0 0
Дотація з місцевого бюджету 
іншим місцевим бюджетам

2535500 1627200 1791500 1974200

Субвенції з місцевого бюджету 
іншим місцевим бюджетам

546999 152900 168300 185500

Податкові надходженн, усього з
них:

22346000 25374200 27937100 30786700

Податок на доходи 11738700 13775900 15167300 16714400
Рентна плата 43300 31500 34700 38200
Внутрішні податки на товари та 
послуги

3394000 3690900 4063700 4478200

Місцеві податки 7170000 7875900 8671400 9555900
Неподаткові надходження, усього
з них:

727591 402600 443300 488500

Доходи від власності 38300 54400 59900 66000
Адміністративні збори та платежі 676200 348200 383400 422500
Інші неподаткові надходження 13091 0 0 0
Власні надходження бюджетних 
установ

651400 657800 724300 798200

Доходи від операцій з капіталом 74669 0 0 0

V. Фінансування міського бюджету
Враховуючи обмеження доходних джерел бюджету розвитку, висначених 

статтею 71 Бюджетного кодексу України та необхідність спрямування 
зазначеного обсягу видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ

4



та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури 
об’єднаної територіальної громади, житлово-комунального господарства, 
прогнозні показники фінансування міського бюджету в першу чергу 
враховують передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду).

VI. Видатки міського бюджету та кредитування
Розрахунок прогнозних обсягів видатків на 2020-2022 роки проведено 

відповідно до наявної мережі установ соціально-культурної сфери. При цьому 
враховано заходи щодо оптимізації мережі установ та штатної чисельності 
працюючих у бюджетній сфері з метою забезпечення економії та ефективного 
використання бюджетних коштів.

Прогнозування обсягу видатків сприятиме наданню більш якісних 
соціальних (освітніх, медичних, соціально-культурних та інших) послуг 
населенню.

Видатки та надання кредитів міського бюджету за функціональною 
ознакою (загальний та спеціальний фонд)

тис. гривень

Код
ТПКВКМБ Найменування 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

0100 Державне управління 5787,6 7196,0 7922,8 8723,0
1000 Освіта 39592,2 42532,4 46828,2 51557,8
2000 Охорона здоровя 25,0 0 0 0

3000 Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 231,5 234,0 257,6 283,6

4000 Культура і мистецтво 3821,6 4084,3 4496,8 4951,0
5000 Фізична культура і спорт 10,8 17,7 19,5 21,5

6000 Житлово-комунальне 
господарство 4611,4 2528,9 3784,3 4162,7

7000 Економічна діяльність 3481,9 2014,7 2218,2 2440,0
8000 Інша діяльність 49,1 30,6 33,7 37,0
9000 Міжбюджетні трансферти 8923,0 4017,6 2648,3 2896,2

X Усього 66573,3 62516,5 68209,4 75072,8

Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів 
обласного бюджету (загальний та спеціальний фонди)

 тис, гривень
Код 

відомчої 
класифікації 

видатків

І Іайменування 
головного 

розпорядника 
бюджетних коштів

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

110000 Почаївська міська рада 25438,2 19403,8 21367,9 23504,7
610000 Відділ освіти, молоді 

та спорту
41135,1 43407,7 46841,5 51568,1

X Усього 66573,3 62516,5 68209,4 75072,8
5



VIL Взаємовідносини з іншими місцевими бюджетами
В міському бюджеті на 2020-2022 роки прогнозуються міжбюджетнв 

трансферти з обласного бюджету:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету;

- субвенції з місцевого бюджетуна надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету.

Взаємовідносини бюджету Почаївської об’єднаної територіальної 
громади з місцевими бюджетами іншіх рівнів будуть здійснюватись через 
механізм передачі відповідних міжбюджетних трансфертів, визначених статтею 
101 Бюджетного кодексу України. З цією метою в бюджеті об’єднаної 
територіальної громади на 2021-2022 роки будуть передбачатися видатки на 
іншу субвенцію для:

- оплати енергоносіїв по закладах охорони здоровя, що обслуговують 
населення міської об’єднаної територіальної громади;

- районному територіальному центру на оплату праці соціальних 
працівників;

- утримання працівника районного центру соціальних служб для сімї, дітей 
та молоді;

- соціальному захисту та соціальному обслуговуванню;
- інклюзивно-ресурсному центру.

Начальник фінансового відділу - 
головний бухгалтер О.І. Боцюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ 

Рішення
«18» грудня 2019 року №2210

Про умови оплати праці 
міського голови на 2020 рік

Керуючись пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Оплату праці міському голові в 2020 році здійснювати відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 
«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

2. Встановити міському голові на 2020 рік:
2.1. Надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та надбавки за вислугу років;

2.2. Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових 
питань, один раз на рік, у розмірі середньомісячної заробітної плати, при 
наявності фонду оплати праці;

2.3. Премію до Дня місцевого самоврядування у розмірі 
середньомісячної заробітної плати при наявності фонду оплати праці.

3. При виконанні дохідної частини міського бюджету за власними 
надходженнями здійснювати щомісячно преміювання міського голови у 
розмірі 100 відсотків посадового окладу.

4. Один раз на рік, при наданні щорічної відпустки, надавати 
міському голові матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі 
середньомісячної заробітної плати.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету.

Міський голова В.С. Бойко

Трофимлюк Н.Ф.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТЕДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18 » грудня 2019 року № // /-/

Про затвердження 
плану діяльності Почаївської 
міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2020 рік

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 7 та 13 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою 
планування діяльності Почаївської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення 
державної регуляторної політики на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності Почаївської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2020 рік згідно з додатком до цього рішення.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Почаївської міської ради 
від «21» грудня 2018 року №1632 «Про затвердження плану діяльності з 
підготовки проектів регуляторних актів Почаївської міської ради на 2019 
рік».

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

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Почаївської міської ради 

/ / від «18 » грудня 2019 року

План діяльності Почаївської міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2020 рік

№ Вид 
регуляторног 

о акта

Назва 
регуляторног 

о акта

Обгрунтуванн 
я 

необхідності 
прийняття 

проекту 
регуляторног 

о акта

Строк 
підготовк 

и

Найменування 
підрозділу 

відповідальног 
о за 

розроблення 
проекту акта

1. Проект 
рішення

Про 
встановлення 
місцевих 
податків та 
зборів на 
території 
Почаївської 
ОТГ на 2021 
рік

Потреба у
прийняті 
місцевих 
податків та
зборів їх
ставок та
пільг на
території 
Почаївської 
ОТГ на 2021 
рік.

Перше 
півріччя
2020р.

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18 » грудня 2019 року

Про затвердження Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020- 
2022 роки

Заслухавши проект Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2020-2022 роки, відповідно до статті 143 Конституції України, п. 22 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2020- 
2022 роки згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський ГОЛОЙ В.С. Бойко

Чубик А.В.
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Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 
№ 2212 від 18 грудня 2019 року

Програма соціально-економічного та культурного розвитку

Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на

2020-2022 роки

м. Почаїв

2019 рік
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1. ВСТУП

Програма соціального-економічного та культурного розвитку Почаївської 
міської об'єднаної територіальної громади (далі - Почаївської МОТГ) на 2020-2022 
роки (далі - програма) розроблена з метою вироблення та втілення єдиної політики 
розвитку громади у 2020-2022 рр.

Основою для розробки програми соціального-економічного та культурного 
розвитку Почаївської МОТГ на 2020-2022 рік є: Конституція України, Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Державна стратегія регіонального розвитку 
на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 
серпня 2014 року №385; а також Стратегія розвитку Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2017-2027 рр., затверджена рішенням сесії Почаївської 
міської ради №635 від 23.12.2017 року.

Методологічною основою розроблення Програми наказ Мінрегіону від 
30.03.2016 року №75 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально- 
економічного розвитку об'єднаної територіальної громади”.

Програма визначає основні завдання та заходи економічного, соціального та 
культурного розвитку Почаївської МОТГ, які забезпечують поступальний розвиток 
громади та спрямовані на досягнення стратегічних цілей, що лежать в основі 
Стратегії розвитку та враховують фінансову спроможність їх реалізації у 2020-2022 
роках.

Заходи програми орієнтовані, перш за все, на вирішення основних економічних 
та соціальних проблем в базових секторах економіки та соціальної сфери громади з 
урахуванням результативних показників програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської МОТГ у 2018-2019 роках.
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2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
2.1. Основна діяльність Почаївської міської ради у 2018-2019 роках була направлена на 

реалізацію заходів економічного та соціального розвитку, а також раціонального використання 
наявних природніх ресурсів. Було виготовлено містобудівну документацію: генеральний план с. 
Затишшя, у складі якого проведено стратегічну екологічну оцінку, комісією при міністерстві 
культури погоджено історико-архітектурний опорний план м. Почаїв. За кошти субвенції на 
розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад при співфінансуванні з міського 
бюджету завершено капітальний ремонт вул. Колгоспна в с. Старий Тараж. Виготовлення та 
оновлення містобудівної документації дасть змогу раціонально використовувати наявні території, 
формувати нові квартали забудови, встановити (відновити межі населених пунктів).

Продовжувалась робота щодо покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, 
якісного стану будівель, впровадження енергозберігаючих заходів, оптимізації мережі. В 
комунальній сфері проводились заходи спрямовані на відновлення, капітальний ремонт об'єктів 
благоустрою, міської інфраструктури, а також на оновлення та закупівлі спецтехніки для 
комунального господарства.

2.2. Демографічна ситуація ОТГ;

Території 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Почаїв 7631 7609 7623 7572 7532 7532

Старий Тараж 1002 1021 1018 1021 1030 1035

Комарин 412 415 418 420 415 415

Затишшя 273 276 276 276 282 282

Аналіз демографічної ситуації показав, що показник кількості міського населення зменшився 
за три роки на 40 осіб. Це зв'язано з тим, що природній приріст населення має від'ємне сальдо. 
Сільське населення громади навпаки за три роки збільшилось на 15 осіб. Загальна кількість 
населення станом на 01.12.2019 року становить 9264 осіб, в тому числі сільське населення 
становить - 1732, міське - 7532 осіб.

У віковій структурі спостерігається зменшення кількості населення у віці 0-6 років та 
збільшення у віці 60 та більше. Так за період з 2017 по 2019 кількість осіб у віці 0-6 скоротилася на 
29 осіб з 855 до 826, що становить 3,4 % , натомість кількість населення у віці 60 і старше 
збільшилось на 38 осіб із 1770 до 1809 осіб.

Спостерігається тенденція до збільшення населення у віці 7-18 років та зменшення у віці 19
60 років. Тобто можна дійти висновку про подальше зростання частки молоді в загальній структурі 
населення.

2.3. Ринок праці ОТГ;
В Почаївській ОТГ зареєстровано 1300 офіційно зайнятих, в тому числі у бюджетній сфері - 

877 чол. Кількість працездатного населення становить 5163 чол. Найбільшими роботодавцями є 
Почаївська районна комунальна лікарня - 182 чол, ТзОВ «Об'єднана мода України - 160 чол., ДНЗ 
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Почаївське ВПУ - 161 чол, Почаївська загальноосвітня школа I-III ступенів - 187 чол. Станом на 
01.10. 2019 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить - 95 чол.

2.4. Стан розвитку інфраструктури ОТГ:
- Транспортна:
Загальна протяжність доріг Почаївської МОТГ становить 90,74 км. З них з асфальтним 

покриттям - 25,127 км ( в тому числі 5,2 магістральні дороги місцевого значення, 0,450 м. місцевого 
значення комунальної власності з асфальтним покриттям ), з твердим покриттям - 31,200 км., із 
грунтовим покриттям - 34,913 км. У 2018-2019 році було проведено поточний ремонт доріг 
загальною протяжністю 5 км. Проведено вирівнювання поверхні доріг спецтехнікою та 
вимощування в проблемних місцях дорожнім щебенем, а також проведений капітальний ремонт 
вул. Колгоспна в с. Старий Тараж.

Потребують капітального ремонту такі дороги: в м. Почаїв - вул. Березина, вул. Шевченка. 
вул. Шкільна.

Для сполучення м. Почаїв з районним центром - м. Кременець щоденно курсують маршрутні 
рейси з інтервалом 20-30 хв. (перша відправка 8:06, остання - 21:30).

Один раз на день курсує маршрутний рейс «Кременець - Ридомиль » через с. Старий Тараж.
Для сполучення м. Почаїв - м. Тернопіль щоденно здійснюється 13 рейсів (перша відправка 

7:30, остання - 19:30), з яких 2 рейси транзитних, сполученням «Кременець-Кам'янець- 
Подільський», «Кременець -Тернопіль».

2.5. Соціальна сфера.
Соціальний захист, допомога та обслуговування.
На території Почаївської МОТГ працюють 16 працівників Кременецького територіального 

центру соціального обслуговування, які обслуговують одиноких престарілих, одиноко 
проживаючих, діти яких проживають за межами області, або діти яких - інваліди, пенсіонери та 
надають їм допомогу вдома. Загальна кількість осіб, що отримують такі послуги - 197 осіб. 
Асигнування по даному напрямку у 2019 році склали 1020000 грн. Кошти у вигляді міжбюджетного 
трансферту передаються до районного бюджету для здійснення відповідних видатків через 
Кременецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Також реалізується міська комплексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки. В рамках 
реалізації даної програми у 2019 було надано 5 матеріальних допомог учасникам АТО на загальну 
суму 5000 грн., 22 допомоги малозабезпеченим верствам населення на суму 11000 грн., 10 допомог 
на поховання на суму 18000 грн.

Реалізується Програма допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування 
Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки. У 2019 році надано 2 
допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування на суму 3620 грн.

Окремо, через Кременецьке управління соціального захисту передано кошти на компенсацію 
пільг по комунальним послугам в сумі 8000 грн., на виплату грошової компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, у сумі 18300 грн. 
та на компенсацію послуг зв'язку особам, які мають на це право згідно із законодавством в сумі 
12000 тис. грн.
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Освіта
На території Почаївської МОТГ опорний заклад Почаївська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Почаївської міської ради, Тернопільської області з філіями - Старотаразька ЗОШ I-II ступенів, 
Затишанська ЗОШ I ст., Почаївський дошкільний навчальний заклад, Почаївський будинок дитячої 
творчості та спорту.

У 2019 році у трьох загальноосвітніх навчальних закладах освіти навчається 1380 учні, 
позашкільною освітою займаються близько 800 дітей, дошкільною освітою охоплено - 253 дитини.

Основними заходами у сфері освіти були: капітальний ремонт Почаївської ЗОШ I-III ст. 
(заміна віконних блоків на енергозберігаючі), капітальний ремонт даху нового корпусу школи, 
ремонт санвузлів, промивка системи опалення старого корпусу школи, встановлення теплових 
лічильників.

Культура.
У сфері культура на території Почаївської МОТГ функціонують такі установи та заклади: 

Почаївський міський будинок культури, Почаївський історико - художній музей, «Публічна 
бібліотека» Почаївської міської ради Тернопільської області. Почаївська музична школа.

У 2018 році створено комунальну установу «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради, 
Тернопільської області.

Протягом 2018-2019 років кошти виділялись на покращення матеріально-технічної бази 
закладів, придбання обладнання, друкованої літератури для поповнення бібліотечного фонду.

Також в рамках реалізації цільової програми організації свят та розвитку культури і мистецтв 
Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки та програми організації 
свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки проведено 12 культурно-масових заходів, в тому числі святкування Дня міста 
Почаїв, Дня рибака в с. Старий Тараж.

Медицина.
На території Почаївської ОТГ функціонує два медичних заклади, засновниками яких 

є Кременецька районна рада: КНП "КЦПМСД" КРЕМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, КНП 
"ПОЧАЇВСЬКА РКЛ". У 2019 році з міського бюджету в сфері охорони здоров'я кошти 
спрямовувались на оплату комунальних послуг в сумі 1304300 грн А також реалізовано програму 
«Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я , що надають первинну медичну 
допомогу на території Почаївської міської об'єднаної територіальної громади» на виконання якої 
виділено кошти для закупівлі комп'ютерного обладнання, копіювально-розмножувальної техніки 
для ФАП в с. Старий Тараж та с. Комарин, а також придбано електрокардіограф для АЗПСМ м. 
Почаїв.

2.6. Фінансово-бюджетна показники Почаївської МОТГ
Найменування 
показника

2019 2020 2021 (прогноз) 2022 (прогноз)

Загальний обсяг 
доходів, усього у 
тому числі

60602959 62516500 68209400 75072800

Трансферти ,
усього з них

36803299 36081900 39084700 42999400

Базова дотація 7407800 9107500 10639900 11725100
Субвенція з
держбюджету 
місцевому на
формування 
інфраструктури 
отг

705000 705000 705000 705000

Освітня субвенція 19419100 22813000 25780000 28409600
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Медична 
субвенція

6188900 1676300 0 0

Дотація з
місцевого 
бюджету іншим 
місцевим 
бюджетам

2535500 1627200 1791500 19742200

Субвенція з
місцевого 
бюджету іншим 
місцевим 
бюджетам

546999 152900 168300 185500

Податкові 
надходження , 
усього з них:

22346000 25374200 27937100 30786700

Податок на
доходи

11738700 13775900 15167300 16714400

Рентна плата 43300 31500 34700 38200
Внутрішні 
податки на товари 
та послуги

3394000 3690900 4063700 4478200

Місцеві податки 7170000 7875900 8671400 9555900
Неподаткові 
надходження, 
усього з них:

727591 402600 443300 488500

Доходи від
власності

38300 54400 59900 66000

Адміністративні 
збори та платежі

676200 348200 383400 422500

Інші не податкові 
надходження

13091 0 0 0

Власні податкові 
надходження 
бюджетних 
установ

651400 657800 724300 798200

Доходи від
операції з
капіталом

74669 0 0 0
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3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОЧАЇВСЬКОЇ МОТГ НА 
2020-2022 РОКИ

Стратегічна ціль. І. СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ОБ'ЄДНАНОЮ ГРОМАДОЮ

Операційна ціль 1.1. : Формування оптимізованої управлінської структури та 
забезпечення належного рівня кваліфікації посадовців

Проблемні питання:
- низький рівень кваліфікації посадовців міської ради та бюджетних установ;
- неоптимізована організаційна структура виконавчих органів міської ради;
- низький рівень впровадження іт-технологій в управлінській структурі;

Завдання Заходи Шляхи 
вирішення

Виконавці Терміни Результат

Активно використовувати 
інформаційно- 
телекомунікаційні технології 
в секторі управління 
громадою та сприяти наданню 
послуг, необхідних для 
підвищення рівня доступності 
влади для всіх громадян.

1.1.1.Запровадити 
електронний 
документообіг

Сформувати 
локальну мережу,

Іващук О.М. -
Оператор 
копіювальних та 
розмножувальних 
машин

Січень- 
червень 2020 
року

Всі комп'ютери апарату 
ради підключені до 
спільної локальної 
мережі

Встановити 
відповідне 
програмне 
забезпечення

Іващук О.М., 
Оператор 
копіювальних та 
розмножувальних 
машин та 
постачальник 
відповідного 
програмного 
забезпечення

Липень 2020 Встановлено та 
апробовано відповідне 
програмне забезпечення

Затвердити порядок 
ведення 
електронного 
документообігу,

Виконавчий 
комітет

Серпень- 
жовтень 2020 
року

Затверджено порядок 
ведення електронного 
документообігу

Сформувати порядок 
обміну інформацією 
між працівниками

Секретар 
виконавчого 
комітету Лівар
Н.М.

Жовтень 2020- 
грудень 2020

Сформовано та 
напрацьовано порядок 
обміну інформацією 
між працівниками

Провести інструктаж 
та навчання 
працівників

Іващук О.М. -
Оператор 
копіювальних та 
розмножувальних 
машин

Грудень 2020- 
січень 2021 
року

Впорядкувати 
процес архівування 
справ

Секретар міської 
ради

Січень - 
липень 2020 
року

Впорядковано процес 
зберігання та 
архівування справ та 
документів

Створити сучасну систему 
управління кадровою 
політикою, яка забезпечувала 
б відбір посадовців та 
працівників на основі 
професійної компетентності, 
постійне підвищення їхньої 
кваліфікації, об'єктивну 
атестацію та формування 
кадрового резерву

1.1.2. Затвердити 
новий порядок 
конкурсного відбору 
працівників апарату 
та виконавчих органів 
ради

Вивчити кращі 
практики 
проведення 
конкурсного відбору

Заступник 
міського голови, 
Максимчук С,В., 
загальний відділ 
міської ради

Жовтень 2020 
року.

Зібрано інформацію та 
приклади досвіду 
кращих практик 
прийняття на посади на 
умовах кункурсу

Підготувати та 
затвердити 
положення про 
конкурсний відбір на 
посади в ОМС

Заступник 
міського голови 
Максимчук С.В.

Листопад 2020 
року

Затверджено положення 
про конкурсний відбір 
на службу в ОМС

Сформувати та 
затвердити 
персональний склад 
конкурсної комісії

Загальний відділ 
міської ради

Грудень 2020 Сформовано та 
затверджено 
персональний склад 
конкурсної комісії

Забезпечити 
публічність при 
засіданнях 
конкурсної комісії

Заступник 
міського голови 
Максимчук С,В.

2020-2022
роки

Підвищення 
громадського контролю 
за процесом 
працевлаштування в 
ОМС

Поступово привести у 
відповідність до міжнародних 
стандартів якості (ISO) 
діяльність усіх підрозділів, 
комунальних підприємств, 
бюджетних установ, які

1.1.3.Сформувати та 
запровадити систему 
виконання завдань 
працівниками та їх 
оцінки на основі 
досягнутих

Покращити систему 
перформенс 
менеджменту

Заступник 
міського голови 
Чубик А.В.

2020-2022 рр. Налагоджений процес 
щорічного покращення 
функціонування 
системи перформенс- 
менеджменту

Затвердити Секретар Перший Затверджено положення
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надають адміністративні, 
соціальні, комунальні та інші 
послуги мешканцям громади

результатів положення про 
порядок навчання 
службовців 
місцевого 
самоврядування

виконавчого 
комітету 
Почаївської 
міської ради

квартал 2021
року

про порядок навчання 
службовців місцевого 
самоврядування

Затвердити порядок
оцінювання 
результатів 
службової діяльності 
службовців 
місцевого 
самоврядування

Секретар 
виконавчого 
комітету міської 
ради

2021-2022 р. Затверджено порядок 
оцінювання результатів 
службової діяльності 
службовців місцевого 
самоврядування

1.1.4. Розробити та 
затвердити програму 
навчання та 
підвищення 
кваліфікації 
персоналу.

Здійснити аналіз 
напрямків в яких 
необхідно провести 
навчання персоналу

Секретар 
виконавчого 
комітету міської 
ради

Січень 2020- 
червень 2020

Визначено основні 
напрямки в яких 
необхідно підвищити 
кваліфікацію

Дослідити ринок 
послуг з підвищення 
кваліфікації та 
навчання, суб'єктів 
надання послуг та 
цінову політику

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

Червень-2020-
липень-2020

Визначено основних 
надавачів послуг з 
навчання та їх цінову 
політику

Реалізувати заходи 
програми

Виконавчий 
комітет.

2021-2022
роки

Пройдено навчання 
працівниками 
виконавчих органів 
ради

Створення Центру надання 
соціальних послуг

1.1.5. Підготувати 
приміщення для 
розміщення ЦНАПУ

Провести 
інвентаризацію 
об'єктів нерухомості 
на території 
Почаївської ОТГ

Заступник 
міського голови 
Максимчук С.В.

Січень 2020- 
липень 2020 
року

Зібрано та 
систематизовано 
інформацію про об'єкти 
нерухомості 
комунальної власності

Виготовити 
проектну 
документацію на 
капітальний ремонт 
приміщення.

Заступник 
міського голови 
Чубик А.В., 
заступник 
міського голови 
Максимчук С.В.

Березень- 
квітень 2020 
року

Проведені розрахунки 
та виготовлено 
проектну документацію

Здійснити роботи із 
капітального 
ремонту

Заступник 
міського голови 
Чубик А.В. 
Підрядна 
організація

Жовтень2020- 
червень 2021 
р.

Проведено капітальний 
ремонт приміщення для 
облаштування ЦНАП

1.1.6. Утворити
ЦНАП

Прийняти рішення 
про Створення 
ЦНАП., затвердити 
положення про
ЦНАП

Заступник 
міського голови 
Максимчук С.В. 
спеціаліст 
юридичного 
відділу 
Почаївської 
міської ради 
Бондар Г.В.

Червень 2021 
року

Створено центр надання 
адміністративних 
послуг

Призначити 
керівника, 
зареєструвати 
юридичну особу

Виконавчий 
комітет

Червень- 
липень 2021 
року

1.1.7. Забезпечити 
ЦНАП відповідним 
обладнанням 
меблями та 
інвентарем

Придбати 
комп'ютерну та 
розмножувальну 
техніку

Уповноважена 
особі з питань 
публічних 
закупівель

Липень- 
вересень 2021 
року

Закуплено та 
встановлено 
обладнання в ЦНАП, 
меблі та інвентар

1.1.8.
Укомплектувати
ЦНАП працівниками

Перевести існуючих 
працівників на 
відповідні посади та 
провести 
конкурсний відбір на 
новоутворенні 
посади

Конкурсна 
комісія міської 
ради

2021-2022
роки

Укомплектовано ЦНАП 
відповідними 
працівниками

Операційна ціль 1.2. Забезпечення комплексного підходу до формування бюджету об'єднаної 
територіальної громади

Проблемні питання:
- неефективне використання бюджетних коштів;
- зменшення надходжень по сплаті деяких податків та зборів;
- сповільнення темпів росту доходів бюджету на душу населення;
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Завдання Заходи Шляхи 
вирішення

Виконавці Терміни Результат

Вдосконалити програмно- 
цільовий метод бюджетування

1.2.1. Забезпечити 
аналіз досягнення 
результативних 
показників та 
дотримання 
бюджетної дисципліни 
бюджетних установ

Прийняти рішення 
виконавчого комітету 
про впровадження в 
кожній бюджетній 
установі системи 
збирання та аналізу 
основних показників 
діяльності.

Заступник 
міського голови 
Чубик А.В. 
Фінансовий 
відділ міської 
ради

Лютий 2020- 
грудень 2020 
року

Прийнято 
розпорядчий 
документ, що 
унормовує 
виконання 
відповідного 
завдання

Розробити для кожної 
бюджетної установи 
примірну систему 
показників на основі 
результативних 
показників 
бюджетних програм

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

Протягом 2020 
року

Затверджено 
бюджетними 
установами 
систему 
показників 
господарської 
діяльності

Проводити перевірку 
бюджетних установ 
щодо дотримання 
бюджетно-фінансової 
дисципліни

Заступник 
міського голови 
Чубик А.В. 
фінансовий 
відділ міської 
ради

Щорічно 2020
2022 роки

Дотримання 
контролю в сфері 
дотримання 
бюджетного 
законодавства 
бюджетними 
установами

Забезпечити 
виділення коштів 
лише на підставі 
аналізу 
результативних 
показників виконання 
бюджетних програм

Заступник 
міського голови 
Чубик А.В. 
Фінансовий 
відділ 
Почаївської 
міської ради

2020-2022 рр. Створено систему 
оцінки досягнення 
результативних 
показників

Збільшити надходження від 
місцевих податків та зборів

1.2.2. Сформувати бази 
даних платників 
податків податку на 
майно

Налагодити 
співпрацю з 
контролюючим 
органом щодо 
щорічної звірки 
платників податків

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

2020-2022 рр. Налагоджено 
співпрацю з 
контролюючими 
органами

Покращити роботу 
щодо зменшення 
податкового боргу

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

2020-2022 рр. Щорічне 
зменшення 
податкового боргу 
на 10%

Поновлювати дані 
земельнооблікових 
книг, подавати 
відомості щодо 
власників та 
землекористувачів 
контролюючому 
органу

Земельний відділ 
міської ради

Щорічно Організовано 
процес обліку 
земельних 
ресурсів в розрізі 
землекористувачів 
та землевласників

Переукласти та 
внести зміни до 
діючих договорів 
оренди земельних 
ділянок

Юридичний 
відділ міської 
ради

I півріччя 2020 
року

Всі договори 
оренди земельних 
ділянок 
переукладенні 
відповідно до 
діючих ставок 
орендної плати

Оформити договори 
оренди водних 
об'єктів

Юридичний 
відділ міської 
ради

2020-2021 роки Укладено 
договори оренди 
всіх водних 
об'єктів на 
території 
Почаївської ОТГ

1.2.3. Забезпечити 
контроль за станом 
дотримання 
підприємствами та 
підприємцями 
законодавства в сфері 
трудових відносин 
щодо легалізації 
зайнятості працівників

Прийняти на посаду 
та організувати 
роботу інспектора 
праці

Конкурсна 
комісія, 
спеціаліст 
загального 
відділу міської 
ради

2020-2022 роки Збільшено 
кількість офіційно 
працевлаштованих 
працівників
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Стратегічна ціль ІІ. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСЬТВА

Операційна ціль 2.1. : Створення сприятливих умов для реалізації місцевих
ініціатив та діяльності громадських об'єднань.

Проблемні питання:

Низька активність серед громадськості у процесі вирішення соціальних проблем.
Низька поінформованість населення та низький рівень знань у питаннях діяльності 

органів місцевого самоврядування;
Відсутність комунікаційної політики міської ради щодо взаємодії з громадськістю у 

процесі вирішення соціальних та економічних питань.

Завдання Заходи Шляхи 
вирішення

Виконавці Терміни Результат

Започаткувати програму 
місцевих ініціатив

2.1.1. Провести 
конкурс проектів 
громадських ініціатив

Розробити 
положення та 
подати на 
затвердження 
сесії міської ради

Відділ 
управління 
проектами та 
програми 
соціально- 
економічного 
розвитку

Березень- 
липень 2020 
року

Затверджений 
нормативний акт, що 
регулює порядок 
проведення конкурсу 
громадських проектів

Передбачити в 
міському 
бюджеті 
відповідні кошти 
для громадських 
проектів

Заступник 
міського голови 
Чубик А.В.

2021-2022 роки Проведено 
конкурсний відбір 
громадських проектів 
та реалізовано 
проекти переможців

Провести 
організаційно- 
просвітницьку 
компанію

Відділ 
управління 
проектами та 
програми 
соціально- 
економічного 
розвитку

Січень - 
березень 2021 
року
Січень березень 
2020 року

Організація 
прийому проектів

Відділ 
управління 
проектами та 
програми 
соціально- 
економічного 
розвитку

Квітень 2021 - 
травень 2021 р.

Публічне 
обговорення 
проектів та 
громадське 
голосування

Відділ 
управління 
проектами та 
програми 
соціально- 
економічного 
розвитку

Реалізація 
проектів та 
моніторинг

Відповідно до 
сфери до якої 
відноситимуться 
проекти - 
переможці

Червень- 
листопад 2021 
р., червень - 
листопад 2022

Вивчити і використовувати у 
своїй діяльності методику 
міжнародних грантових програм 
та фондів щодо підтримки 
соціально-важливих для громади 
ініціатив

2.1.2. Забезпечити 
систематичний 
моніторинг та 
підготовку грантових 
програм та конкурсів

Підготувати план 
заходів з 
реалізації 
стратегії 
розвитку 
Почаївської ОТГ

Відділ 
управління 
програмами та 
проектами 
соціально- 
економічного 
розвитку

I півріччя 2021
року

Розроблений та 
затверджений план 
заходів з реалізації 
стратегії розвитку 
Почаївської ОТГ

Сформувати 
концепції 
проектних ідей 
до плану заходів

Відділ 
управління 
програмами та 
проектами 
соціально- 
економічного 
розвитку

II півріччя 2021 
року

Розроблений перелік 
та концепції проектів 
розвитку 
спрямованих на 
досягнення 
стратегічних цілей

Забезпечити 
моніторинг 
основних джерел 
інформації про 
грантові 
програми та 
проекти та 
забезпечити

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

Щорічно Організовано процес 
моніторингу, збору то 
розповсюдження 
інформації про 
грантові програми та 
проекти
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інформування 
зацікавлених 
сторін, 
підготовку 
проектних заявок

Розвивати майданчики живих 
комунікацій (за круглим столом) 
в різних сферах інтересів 
громадян

Підвищити доступ 
громадськості до 
процесів обговорення 
та прийняття важливих 
для громади рішень

Розробити та 
затвердити план 
діяльності 
міської ради з 
питань, що 
підлягають 
громадському 
обговоренню.

Секретар міської 
ради, виконавчий 
комітет

Щорічно Організовано процес 
підготовки, 
оприлюднення та 
обговорення 
суспільно-важливих 
рішень

Розробити 
систему вивчення 
та обговорення 
громадської 
думки щодо 
шляхів 
вирішення 
соціально- 
необхідних 
завдань

Юридичний 
відділ міської 
ради, виконавчий 
комітет

Розвивати партнерські 
взаємовідносини в трикутнику 
«влада-бізнес-громадськість»

Розвивати та 
підтримувати 
діяльність 
Почаївського 
консультативного 
пункту для бізнесу

Збільшити 
поінформованість 
суб'єктів 
господарської 
діяльності щодо 
послуг 
консультативного 
пункту

Працівник 
консультативного 
пункту для 
бізнесу

Систематично 
протягом 2020
2022 років

Збільшено кількість 
суб'єктів 
господарювання про 
діяльність 
Почаївського 
консультативного 
пункту для бізнесу, 
збільшено кількість 
надання 
консультаційних 
послуг.

Забезпечити 
взаємовідносини 
з органами 
державної влади 
в питаннях 
надання 
консультативної 
допомоги 
суб'єктам 
господарської 
діяльності

Працівник 
консультаційного 
пункту для 
бізнесу, 
заступники 
міського голови, 
відповідно до 
розподілу 
функціональних 
обов'язків

2021 рік

Стратегічна ціль ІІІ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Операційна ціль 3.1. : Переорієнтування політики міської ради та об'єднаної 
територіальної громади в цілому в сторону охорони та ощадливого 
використання місцевих природних ресурсів

- відсутність актуальних даних щодо наявних земельних ресурсів;
- застаріла нормативна грошова оцінка землі населених пунктів громади;
- нераціональне використання територій населених пунктів;
- відсутність системного аналізу стану навколишнього природного середовища та 

природніх ресурсів;

Завдання Заходи Шляхи 
вирішення

Виконавці Терміни Результат

Оцінка стану і тенденцій змін 
місцевих природних ресурсів

3.1.1. Проведення 
інвентаризації 
земельних ресурсів

Прийняти рішення про 
проведення 
інвентаризації земель

Земельний відділ 
міської ради

Вересень- 
листопад 
2020 року

Прийнято рішення про 
інвентаризації земель

Здійснити аналіз 
потенційних 
виконавців робіт

Тендерний комітет, 
уповноважена особа з 
питань організації 
закупівель

Січень - 
лютий 
2020 р.

Визначено технічне 
завдання на роботи та 
їх орієнтовну вартість

Провести роботи по 
інвентаризації земель

Почаївська міська 
рада, підрядна 
організація

2021-2022
роки

Проінвентаризовано 
землі комунальної 
власності

3.1.2.
Впровадження 
заходів 
спрямованих на 
раціональне 
використання

Здійснення заходів 
для захисту 
сільськогосподарських 
угідь, лісових земель 
та чагарників від 
необгрунтованого їх

Земельний відділ 
міської ради

Щорічно Забезпечено процес 
захисту 
сільськогосподарських 
угідь, лісових земель 
та чагарників від 
необгрунтованого їх
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земельних ресурсів вилучення для інших 
потреб;

вилучення для інших 
потреб;

Складання схем 
землеустрою, 
розроблення техніко- 
економічних 
обґрунтувань 
використання та 
охорони земель 
відповідних 
адміні стративно- 
територіальних 
одиниць;

Земельний відділ 
міської ради, підрядні 
організації

2021 рік Розроблено та 
затверджено 
документації техніко- 
економічних 
обґрунтувань 
використання та 
охорони земель 
відповідних 
адміністративно- 
територіальних 
одиниць, схем 
землеустрою

складання проектів 
землеустрою, що 
забезпечують еколого- 
економічне 
обґрунтування 
сівозмін, 
упорядкування угідь, а 
також розроблення 
заходів щодо охорони 
земель;

Земельний відділ 
міської ради, 
сільськогосподарські 
компанії, фермерські 
господарства

Щорічно Забезпечено процес 
складання проектів 
землеустрою, що 
забезпечують еколого- 
економічне 
обґрунтування 
сівозмін, 
упорядкування угідь, а 
також розроблення 
заходів щодо охорони 
земель;

3.1.3. Проведення 
нормативної 
грошової оцінки 
земель

Прийняття рішень про 
проведення 
нормативної грошової 
оцінки земель

Міська рада, 
земельний відділ 
міської ради

2021-2022
рр.

Дано дозвіл на 
виготовлення 
нормативно-грошової 
оцінки земель

Відбір виконавця 
робіт, заключення 
договору та надання 
вихідної інформації

Тендерний комітет, 
уповноважена особа

Затвердження нової 
нормативної грошової 
оцінки земель

Міська рада 2021-2022
рр.

Затверджено нову 
нормативну грошову 
оцінку земель 
населених пунктів

3.1.4. Продаж 
земельних ділянок 
комунальної 
власності, на яких 
знаходяться 
об'єкти 
нерухомості, що 
перебувають у 
приватній 
власності.

Надання дозволу на 
виготовлення 
експертної грошової 
оцінки

Земельний відділ, 
юридичний відділ 
міської ради

Січень- 
червень 
2020

Врегульовано процес 
законності
використання 
земельних ділянок під 
об'єктами 
нерухомості.

Затвердження 
експертної грошової 
оцінки, заключення 
договорів купівлі- 
продажу земельних 
ділянок

Юридичний відділ 
міської ради.

Січень- 
червень 
2020

Формувати цілісний 
просторовий комплекс 
природних, 
сільськогосподарських, 
житлових, промислових та 
рекреаційних зон з пріорітетом 
поступового розширення 
природоохоронних територій

3.1.5. Розробка та 
затвердження 
містобудівної та 
землевпорядної 
документації

Затвердження проекту 
Генерального плану м. 
Почаїв,
Кременецького 
району,
Тернопільської 
області

Заступник міського 
голови, відповідно до 
розподілу 
функціональних 
обов'язків

Лютий 
2020 р.

Затверджений
Генеральний план м. 
Почаїв,
Кременецького 
району,
Тернопільської 
області

Розробка проекту 
землеустрою щодо 
встановлення (зміни) 
меж м. Почаїв

Земельний відділ 
міської ради

2021-2022
рр.

Встановлено нові межі 
м. Почаїв

Розробка проекту 
землеустрою щодо 
встановлення (зміни) 
меж с. Затишшя

Земельний відділ 
міської ради

2020-2021
рр.

Встановлено нові межі 
с. Затишшя

Створити систему 
моніторингу стану 
навколишнього середовища 
(забрудненість атмосфери, 
води, грунтів, засміченість 
міської/сільської території)

3.1.6. Впровадити 
порядок 
здійснення 
моніторингу 
наслідків 
виконання 
документа 
державного 
планування для 
довкілля, у тому 
числі для здоров'я 
населення

Розробити основні 
показники, що 
підлягають аналізу та 
оцінці.

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

Січень- 
червень 
2021 року

Організовано та 
впроваджено процес 
моніторингу наслідків 
виконання документа 
державного 
планування для 
довкілля, у тому числі 
для здоров'я 
населення відповідно 
до вимог Закону 
України «Про 
стратегічну 
екологічну оцінку»

Забезпечити процес 
систематичного 
вимірювання та 
порівняння 
індикативних 
показників

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку, інші відділи 
відповідно до 
повноважень

Щорічно

Розробити та 
реалізувати заходи, 
спрямовані на 
покращення основних 
показників стану 
навколишнього

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

2022 р.
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природного 
середовища

Операційна ціль 3.2. Застосування комплексного підходу до розвитку регіонального 
туристичного-рекреаційного сектору.

Основні проблеми:

- відсутність маркетингових політики в плані розвитку громади;
- невикористання туристичного потенціалу, як основи для соціально-економічного розвитку;

Завдання Заходи Шляхи 
вирішення

Виконавці Терміни Результат

Підтримувати формування в громаді 
бачення Почаєва як туристичного 
центру європейського типу

3.2.1. Розробка 
логотипу та 
формування 
бренду громади 
як туристично- 
паломницького 
центру

Сформувати 
ініціативну 
групу

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного ро

Перша половина
2021 року

Сформована ініціативна 
група

Забезпечити 
процес збору 
та вивчення 
громадської 
думки

Ініціативна група Друга половина 
2021 року

Організовано збір та 
наліз пропозицій 
громадськості

Провести 
публічне 
представлення 
напрацьованих 
результатів, 
затвердити 
логотип та 
бренд

Ініціативна група, 
Почаївська міська 
рада

2022 рік Розроблено та 
затверджено логотип та 
бренд громади

Вивчити можливості кластерної 
моделі розвитку регіональної 
економіки

3.2.2. Посилити 
роботу у 
вивчення 
господарської 
діяльності 
суб'єктів 
господарювання 
в туристичній 
галузі

Проведення 
діалогу та 
круглих столів 
зі суб'єктами 
господарської 
діяльності в 
сфері туризму

Керівний апарат 
міської ради, 
консультативний 
пункт для бізнесу 
Почаївської ОТГ

2020-2022 рр. Здійснено аналіз ринку 
надання туристичних 
послуг, вивчено 
можливі напрямки 
розвитку туристичної 
галузі на території 
Почаївської ОТГ, 
налагоджено співпрацю 
з містами-побратимами

Налагодження 
взаємозв'язків 
із громадами 
та містами 
подібної 
економічної 
моделі.

Керівний апарат 
міської ради

2020-2022 рр.

Обмін 
досвідом та 
запровадження 
кращих 
практик 
розвитку 
туристичної 
галузі.

Керівний апарат 
міської ради, 
відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

2020-2022 рр.

Стратегічна ціль ГУ ВИРІВНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ І МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ОБ'ЄДНАНОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Операційна ціль 4.1. : Поєднання в єдину систему інженерно-інфраструктурного 
розвитку та благоустрою міської та сільських територій об'єднаної 
громади.

- брак спеціальної техніки для обслуговування комунальної сфери громади;
- незадовільний стан вулиць і доріг комунальної сфери;
- незадовільний стан об'єктів благоустрою громади;
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Завдання Заходи Шляхи 
вирішення

Виконавці Терміни Результат

Розробити та забезпечити реалізацію 
Програми модернізації комунального 
господарства об'єднаної громади, 
спираючись на Державну програму 
розвитку комунальної сфери

4.1.1. Закупити 
спецтехніку для 
Почаївського ККП

Придбати 
сміттєвоз, 
піскорозкидач

Почаївський ККП 2020 р. Дотримання 
стабільного 
вивозу твердих 
побутових 
відходів

Придбати 
дорожній 
каток

Почаївський ККП 2020-2021 р. Закуплено 
дорожній каток

4.1.2. Реалізація 
проекту 
«Реконструкції 
очисних споруд м. 
Почаїв 
продуктивністю 300 
м3/добу

Здійснити 
коригування 
проекту

Почаївський ККП Перше півріччя 
2020 року

Проект 
скоригований та 
відповідає 
діючим ДБН

Подати проект 
на конкурсний 
відбір 
проектів за 
рахунок 
коштів ДФРР

Відділ управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку

2020 р. Підготовлена та 
подана на 
конкурс проектна 
заявка.

Реалізувати 
проект

Почаївський 
комбінат 
комунальних 
підприємств, 
підрядна 
організація

2021-2022 роки Забезпечено 
функціонування 
системи очисних 
споруд в м.
Почаїв 
потужністю 
500м3/добу

Розробити та забезпечити реалізацію 
Програми розвитку транспортної 
інфраструктури між населеними 
пунктами об'єднаної громади

4.1.3. Здійснити 
капітальний ремонт 
дороги по вул. 
Шевченка та вул. 
Березина в м. Почаїв

Здійснити 
коригування 
проектних 
документацій

Почаївський 
комбінат 
комунальних 
підприємств

2022 р. Проект 
скориговані та 
відповідають 
діючим ДБН

Здійснити 
відповідні 
роботи

Почаївський 
комбінат 
комунальних 
підприємств, 
підрядна 
організація

2022 р. Капітально 
відремонтовано 
дороги в м. 
Почаїв по вул. 
Шевченка та вул. 
Березина

4.1.4. Провести 
поточний ремонт 
вулиць і доріг 
комунальної 
власності

Визначити 
найбільш 
проблемні 
вулиці і 
дороги 
комунальної 
власності, які 
потребують 
поточного 
ремонту

Заступник 
міського голови 
Максисмчук С.В. 
Почаївський ККП

Щорічно Покращено 
дорожнє покриття 
вулиць і доріг 
комунальної 
власності

Провести 
грейдерування 
вулиць та 
вимостити 
дорожній 
щебінь

Почаївський ККП, 
підрядні 
організації

Щорічно

4.1.5. Забезпечити 
утримання та ремонт 
об'єктів благоустрою

Забезпечити 
відновлення 
пошкоджений 
елементів 
благоустрою, 
встановлення 
нових.

Почаївський ККП 2020-2022 роки Покращено стан 
благоустрою 
населених 
пунктів 
об'єднаної 
територіальної 
громади

Провести 
капітальний 
ремонт 
об'єктів 
благоустрою

Почаївський ККП 2020-2022 роки

Операційна ціль 4.2. : Забезпечення високого рівня розвитку гуманітарної сфери 
Основні проблеми:

- незадовільний стан приміщень навчальних закладів;
- відсутність необхідного обладнання та інвентаря;
- відсутність системи надання соціальних послуг в громаді;

Завдання Заходи Шляхи 
вирішення

Виконавці Терміни Результат

Покращити якісний стан закладів 
освіти, медичного обслуговування ,

4.2.1.
Забезпечити

Провести роботи 
по влаштуванню

Опорний заклад 
Почаївська

2021 р. Обидва корпуси 
школи убезпечено
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культури та їхнього матеріального 
забезпечення

водовідведення 
навколо 
приміщень 
освітніх закладів

обмостки 
навколо двох 
корпусів 
Опорного 
закладу 
Почаївська ЗОШ 
I-III ступенів

загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів.

від потрапляння 
дощових вод в 
підвали 
приміщень та 
руйнуванню 
фундаменту

Провести роботи 
по влаштуванню 
обмостки 
навколо 
приміщення 
гуртожитка на 
території 
Почаївської
ЗОШ ( 
Почаївський
БДТС)

Опорний заклад 
Почаївська 
загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів.

2021 р Приміщення 
гуртожитку 
(Почаївський 
БДТС) 
убезпечено від 
потрапляння 
дощових вод в 
підвали 
приміщень та 
руйнуванню 
фундаменту

4.2.2.
Підготовити 
додаткові 
приміщення для 
навчання учнів в 
Опорному 
закладі 
Почаївська 
загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів.

Здійснити 
капітальний 
ремонт частини 
приміщення 
гуртожитка на 
території 
Опорного 
закладу 
Почаївська 
загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів.

Опорний заклад 
Почаївська 
загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів.

Серпень 2020 Забезпечено 
додаткові 
приміщення для 
розміщення двох 
начальних класів

4.2.3. Здійснити 
реконструкцію 
приміщення з 
добудовою 
школи в с. 
Старий Тараж

Реалізувати 
проект 
«Реконструкція 
філії 
Старотаразька
ЗОШ I-II 
ступенів 
опорного 
закладу 
Почаївська 
загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів»

Опорний заклад 
Почаївська 
загальноосвітння 
школа I-III 
ступенів.

Червень 2020- 
грудень 2020 
року.

Добудовано 
додаткове 
приміщення 
школи в с. Старий 
Тараж для 
облаштування 
спортивного залу, 
двох навчальних 
класів та 
санвузлів

4.2.4.
Підготувати 
завдання щодо 
реконструкції та 
перспективи 
використання 
нежитлового 
приміщення в м. 
Почаїв по вул. 
Шевченка, 15 а

Здійснити аналіз 
потреб у 
приміщеннях на 
території 
Почаївської ОТГ

Відділ освіти 
молоді та спорту 
Почаївської 
міської ради

Березень-липень
2020

Визначено 
перспективи 
використання 
нежитлового 
приміщення в м. 
Почаїв по вул. 
Шевченка, 15а

Виготовити 
проектну 
документацію на 
реконструкцію 
приміщення

Почаївська міська 
рада

2021 р. Виготовлено 
проектну 
документації на 
реконструкцію 
приміщення

4.2.5. Здійснити 
протипожежні 
заходи 
приміщень 
комунальних 
закладів та 
установ

Виготовити 
проекти на 
облаштування 
протипожежних 
систем в 
комунальних 
закладах та 
установах

Комунальні 
установи та 
заклади

2020-2022 рр Забезпечено 
безпечні умови 
для експлуатації 
приміщень 
комунальних 
закладів та 
установ

Здійснити 
роботи по 
встановленню 
пожежних 
сигналізацій в 
комунальних 
закладах та 
установах, 
здійснити 
протипожежну 
обробку 
дерев'яних 
конструкцій 
дахів

Комунальні 
установи та 
заклади

2020-2022 роки

Здійснити заміну 
електропроводки 
в приміщенні 
гуртожитку ( 
Почаївський

Опорний заклад 
Почаївська 
загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів

2021 р Замінено 
електропроводку 
в приміщенні 
гуртожитку ( 
Почаївський
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БДТС) опорного 
закладу
Почаївська 
загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів.

БДТС) опорного 
закладу
Почаївська 
загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів.

4.2.6. Розробити 
трирічний план 
розвитку освіти 
в Почаївській 
міські об'єднаній 
територіальній 
громаді

Створити робочу
групу

Відділ освіти, 
молоді та спорту

2020-2021 роки Розроблено 
трирічний план 
розвитку сфери 
освіти в 
Почаївській ОТГ 
та план заходів по 
його реалізації

Визначити 
методологію 
дослідження 
поточного стану 
сфери освіти та 
варіанти 
розвитку

Робоча група 2020-2021

Розробити 
стратегію 
розвитку сфери 
освіти 
Почаївської ОТГ 
та план заходів 
по її реалізації

Відділ освіти, 
молоді та спорту, 
робоча група

2020-2021 роки

4.2.7. Здійснити 
ремонтні роботи 
в закладах 
освіти, 
інженерних 
систем та ін.

Реконструкція 
опалювальної 
системи із 
заміною труб, 
регістрів, вхідної 
труби, колодязя 
та встановлення 
теплового 
лічильника в 
приміщенні 
гуртожитка ( 
Почаївський 
БДТС)

Опорний заклад 
Почаївська 
загальноосвітня 
школа I-III 
ступенів

2022 рр. Проведено 
реконструкцію 
опалювальної 
системи в 
приміщенні 
гуртожитку 
(Почаївський 
БДТС)

Ремонт 
санвузлів у 
трьох вікових 
групах з заміною 
унітазів та 
умивальників у 
Почаївському 
дошкільному 
навчальному 
закладі

Почаївський 
дошкільний 
навчальний 
заклад

2021 рік Проведено 
ремонт санвузлів 
у Почаївському 
дошкільному 
навчальному 
закладі

Закупівля і 
ремонт 
водогінної 
системи у 
Почаївському 
дошкільному 
навчальному 
закладі

Почаївський 
дошкільний 
навчальний 
заклад

2022 рр. Проведено 
ремонт водогінної 
системи у 
Почаївському 
дошкільному 
навчальному 
закладі

Забезпечити розвиток системи 
надання соціальних послуг в громаді

4.2.7 Створити 
відділ організації 
надання 
соціальних 
послуг

Внести зміни в 
структуру та 
штатний розпис 
міської ради

Загальний відділ 
міської ради

Квітень 2020 Створено 
структурний 
підрозділ з питань 
організації 
надання 
соціальних 
послуг в 
Почаївській ОТГ

Затвердити 
положення про 
відділ, 
розробити 
посадові 
інструкції

Юридичний 
відділ міської 
ради

Квітень 2020 
року

Унормовано 
основні 
функціональні 
обов'язки 
працівників 
відділу

Укомплектувати 
відділ 
працівниками

Конкурсна комісія Квітень-травень
2020 року

Прийнято на 
посади 
відповідних 
працівників

4.2.8. Утворити 
центр соціальних 
послуг

Прийняти 
рішення про 
утворення 
центру, 
затвердити 
статут

Виконавчий 
комітет

Лютий - травень
2020 року

Створено центр 
надання 
соціальних 
послуг в 
Почаївській ОТГ

Зареєструвати 
юридичну особу. 
Затвердити 
структуру та 
штатний розпис

Виконавчий 
комітет міської 
ради

Травень 2020 р.
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Забезпечити 
центр меблями 
та обладнанням

Керівник центру Травень-липень
2020 року

Укомплектувати 
центр 
працівниками

Керівник центру Травень-липень
2020 року

5 Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми.

Відповідальним виконавцем Програми є Почаївська міська рада, безпосередніми виконавцями 
заходів програми є Почаївський комбінат комунальних підприємств, підвідомчі установи та 
організації, громадські організації, ініціативні групи, підприємці.

Безпосередній контроль за виконанням даної Програми здійснює виконавчий комітет 
Почаївської міської ради спільно із громадськими організаціями. Звіт про виконання Програми 
заслуховується раз на рік на засіданнях постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету та подається на затвердження на сесію міської ради.

Заступник міського голови

Секретар міської ради

А.В. Чубик

В.Я.Уйван
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Додаток 1 до
Програми соціально-економічного

та культурного розвитку Почаївської ОТГ
на 2020-2022 роки

Перелік проектів розвитку
Почаївської об'єднаної територіальної громади

№ Найменування проекту

Період 
реалізації 
проекту

Оціночна вартість проекту, 
тис.грн.

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, 
тис.грн. Очікувані результати

усього Залишок на
01.01.2020 р. Всього державний 

бюджет
місцевий 
бюджет

інші 
джерела

Завдання місцевої стратегії: Покращити якісний стан закладів освіти, медичного обслуговування , культури та їхнього матеріального 
забезпечення
1. Реконструкція філії «Старотаразька загальноосвітня школа 

I-II ступенів» опорного закладу Почаївська Загальноосвітня 
школа I-III ступенів Почаївської міської ради за адресою: 
вул. Шкільна, 2 в с. Старий Тараж Кременецького району, 
Тернопільської області

2020 р. 8379,748 8379,748 8379,748 7541,773 837,9 0 Покращення умов в приміщенні 
школи для організації освітнього 
процесу

2. Провести роботи по влаштуванню обмостки навколо двох 
корпусів Опорного закладу Почаївська ЗОШ I-III ступенів

2021 р. 500,00 500,00 500,00 0 500,00 0 Обидва корпуси школи 
убезпечено від потрапляння 
дощових вод в підвали 
приміщень та руйнуванню 
фундаменту

Провести роботи по влаштуванню обмостки навколо 
приміщення гуртожитка на території Почаївської ЗОШ ( 
Почаївський БДТС)

2021 р. 100,00 100,00 100,00 0 100,00 0 Приміщення гуртожитку
(Почаївський БДТС) убезпечено 
від потрапляння дощових вод в 
підвали приміщень та
руйнуванню фундаменту

3. Капітальний ремонт двох кімнат в приміщенні гуртожитку 
на території опорного закладу Почаївської ЗОШ I-III 
ступенів для облаштування двох навчальних класів

2020 р. 200,00 200,00 200,00 0 200,00 0 Забезпечено додаткові
приміщення для розміщення 
двох начальних класів

Виготовлення проектної документації на реконструкцію 
нежитлової будівлі в м. Почаїв по вул. Шевченка. 15 а

2021 р. 150,00 150,00 150,00 0 150,00 0 Виготовлено проектну
документації на реконструкцію 
приміщення

Повна реконструкція опалювальної системи із заміною 
труб, регістрів, вхідної труби, колодязя та встановлення 
теплового лічильника (БДТС)

2022 р. 280,00 280,00 280,00 0 280,00 0 Проведено реконструкцію
опалювальної системи в
приміщенні гуртожитку
(Почаївський БДТС)

Ремонт санвузлів у трьох вікових групах з заміною унітазів 
та умивальників у Почаївському дошкільному навчальному 
закладі

2021 р. 300,00 300,00 300,00 0 300,00 0 Проведено ремонт санвузлів у 
Почаївському дошкільному
навчальному закладі

Закупівля і ремонт водогінної системи у Почаївському 
дошкільному навчальному закладі.

2022 р. 70,00 70,00 70,00 0 70,00 Проведено ремонт водогінної 
системи у Почаївському
дошкільному навчальному
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закладі
Промивання системи опалення нового корпусу школи та 
встановлення теплового лічильника

2021 р. 235,000 235,00 235,00 200,00 35,00 0 Підвищено ефективність
опалювальної системи в новому 
корпусі школи

Завдання місцевої стратегії: Розробити та забезпечити реалізацію Програми модернізації комунального господарства об'єднаної громади, 
спираючись на Державну програму розвитку комунальної сфери
1. Реконструкція очисних споруд потужністю 300 м3/добу 2021-2022 рр. 12500,00 12500,00 12500,00 11250,00 1250,00 0 Забезпечено функціонування

системи очисних споруд в м. 
Почаїв потужністю 500м3/добу

2. Придбання спецтехніки для Почаївського ККП (сміттєвоз, 
піскорозкидач, каток)

2020-2022 рр. 4000,00 4000,00 4000,00 2500,00 1500,00 0 Почаївський ККП забезпечено 
спецтехнікою для
обслуговування потреб громади

Завдання місцевої стратегії: Розробити та забезпечити реалізацію Програми розвитку транспортної інфраструктури між населеними 
пунктами об'єднаної громади
1. Капітальний ремонт тротуару по вул. 

Радивилівська
2020-2021 рр. 800,00 800,00 800,00 700,00 100,00 0 Здійснено капітальний ремонт 

тротуару по вул. Радивилівська

2. Капітальний ремонт вулиць Березина та вул. 
Шевченка

2022 рр. 15000,00 15000,00 15000,00 13500,00 1500,00 0 Здійснено капітальний ремонт 
дорожнього покриття вулиць 
Шевченка та Березини в м. 
Почаїв

Завдання місцевої стратегії: Формувати цілісний просторовий комплекс природних, сільськогосподарських, житлових, промислових та 
рекреаційних зон з пріорітетом поступового розширення природоохоронних територій
1. Виготовлення проекту землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж м. Почаїв
2021-2022 рр. 200,00 200,00 200,00 0 200,00 0 Встановлені нові межі м. Почаїв

2. Виготовлення проекту землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж с. Затишшя

2020-2021 рр. 60,00 60,00 60,00 0 60,00 0 Встановлені нові межі с. 
Затишшя

Завдання місцевої стратегії: Створення центру надання адміністративних послуг
1. Реконструкція приміщення в м. Почаїв по вул. 

Воз'єднання під облаштування ЦНАП
2020-2021рр. 1200,00 1200,00 1200,00 1080,00 120,00 0 Здійснено реконструкцію

приміщення для облаштування 
ЦНАП

Завдання місцевої стратегії: Оцінка стану і тенденцій змін місцевих природних ресурсів
1. Проведення нормативної грошової оцінки

земель
2021-2022 рр. 120,00 120,00 120,00 0 120,00 0 Затверджено нову нормативну 

грошову оцінку земель
населених пунктів

2. Проведення інвентаризації земель 2021-2022 рр. 600,00 600,00 600,00 0 600,00 0 Про інвентаризовано землі
комунальної власності
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Додаток 2
до Програми соціально-економічного

та культурного розвитку
Почаївської МОТГ на 2020-2022 р. р.

Перелік цільових Програм, що реалізуються на території Почаївської МОТГ у 2020-2022 рр.

№п/п Назва Програми Мета Обсяг фінансування у 
поточному році (тис. грн.)

1 Програма організації 
свят та розвитку 
культури і мистецтв 
Почаївської міської 
об'єднаної 
територіальної 
громади на 2019-2020 
роки.

Збереження історичних цінностей 
та примноження української 
культури , розвиток традицій.

Проведення та урізноманітнення 
свят та культурно-масових заходів;

182,400

2 Програма розвитку 
фізичної культури і 
спорту
Почаївської міської 
об'єднаної 
територіальної 
громади на 2019-2020 
рр

Проведення спортивних змагань та 
заходів;
Забезпечення участі команд в 
загально-районних та інших 
спортивних змаганнях; 
Підвищення активного дозвілля 
молоді

17,650

3 Програма 
оздоровлення та 
відпочинку дітей 
Почаївської міської 
об'єднаної 
територіальної 
громади на 2019-2020 
роки.

Оздоровлення та відпочинок дітей.

Створення умов для освітньої, 
культурно-виховної, 
фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи дітей.

110,000

4 Програма соціальної 
підтримки 
малозабезпечених 
верств населення 
Почаївської міської 
об'єднаної 
територіальної 
громади на 2019-2020

Забезпечення соціального захисту 
населення. Надання матеріальної 
допомоги жителям, які опинилися 
у складних життєвих обставинах; 
Надання грошової допомоги, в 
тому числі і на поховання.

124,000
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роки.

5 Програма допомоги 
дітям-сиротам і дітям 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
Почаївської міської 
об'єднаної 
територіальної 
громади на 2019-2020 
роки.

Забезпечення соціального захисту 
дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування при 
досягненні 18-річного віку.

3,620

Заступник міського голови

Секретар міської ради

А.В. Чубик

В.Я. Уйван
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Додаток 3
до Програми соціально-економічного

та культурного розвитку
Почаївської МОТГ на 2020-2022 р. р.

Перелік показників соціально-економічного розвитку Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади

Найменування показника Одиниця 
виміру

Значення 
показника у 

2018 
році(факт)

Значення 
показника у 

2019 
році(факт)

2019 рік у 
відсотках до
2018 року

Значення 
показника у 
2020 році ( 

план )
I Демографічна ситуація
1 Чисельність постійного 

населення
осіб 9470 9442 99,7% 9442

2 Чисельність постійного 
населення віком 16 - 59 
років

осіб 5658 5650 99,9% 5650

3 Кількість дітей віком до 16 
років

осіб 2091 2090 99,95%

4 Демографічне 
навантаження на 1000 осіб 
працездатного віку

% 680 680 100% 680

5 Природний приріст 
(скорочення) населення

осіб -30 -12 40% -12

6 Загальний коефіцієнт 
вибуття сільського 
населення (на 1000 осіб 
наявного сільського 
населення)

проміле 0 0 0 0

7 Внутрішня міграція 
населення в межах 
населених пунктів 
об'єднаної територіальної 
громади

осіб 248 300 120,9% 300

II Економічна ефективність
9 Кількість підприємств 

малого та середнього 
бізнесу на 1000 осіб 
наявного населення

одиниць 1,59 1,59 100 1,59

10 Кількість кооперативів на 
1000 осіб наявного 
населення

одиниць 0 0 0 1

у тому числі: 0 0 0 0
обслуговуючих 
сільськогосподарських

0 0 0 0

виробничих
сільськогосподарських

0 0 0 1

споживчих 1 1 100 1
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11 Протяжність побудованих у 
звітному році доріг з 
твердим покриттям 
місцевого значення

км 0 0 0 0

12 Кількість проектів 
регіонального розвитку, що 
реалізуються на території 
об'єднаної громади у тому 
числі за рахунок:

одиниць 3 4 133% 2

коштів державного фонду 
регіонального розвитку

0 0 0 1

коштів субвенцій з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам на 
формування 
інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад

2 1 50% 1

інших джерел 1 1 100 %
13 Обсяг фінансування 

проектів регіонального 
розвитку, що реалізуються 
на території об'єднаної 
громади

тис. грн. 1684,008 5118,856 303 10500.00

за рахунок державного 
бюджету

тис. грн 1612,279 2810,591 174% 9000,00

за рахунок місцевого 
бюджету

тис. 
грн.

71,729 2308,265 3218% 1500,00

за рахунок інших джерел % 0 0 0 0
III Фінансова самодостатність
14 Доходи загального фонду 

бюджету об'єднаної 
територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу

тис. грн. 2257,6 2427,22 107,5% 2700

15 Капітальні видатки 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу

тис. грн. 538,6 354,2 65,8% 1000,00

16 Частка базової дотації в 
доходах загального фонду 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади (без 
урахування субвенцій)

% 18,45 11,26 61% 10,00

17 Частка видатків бюджету 
розвитку в загальному 
обсязі видатків об'єднаної 
територіальної громади (без 
урахування власних 
надходжень бюджетних 
установ)

%
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18 Обсяг надходжень до 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади від 
сплати податку на доходи 
фізичних осіб на 1 особу

Тис. грн. 1,036 1,187,54 114,6% 1,300

19 Обсяг надходжень до 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади від 
плати за землю на 1 особу

грн. 175,29 142,23 81,14% 170,00

20 Обсяг надходжень до 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади від 
сплати єдиного податку на 
1 особу

грн. 375,6 423,64 112,8% 520,00

21 Обсяг надходжень до 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади від 
сплати акцизного податку 
на 1 особу

грн. 359,0 356,46 99,0% 356,36

22 Обсяг надходжень до 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади від 
сплати податку на нерухоме 
майно на 1 особу

грн. 71,8 271,13 377,6% 300,00

IV Якість та доступність 
публічних послуг

23 Частка домогосподарств, 
що мають доступ до 
фіксованої широкосмугової 
мережі Інтернет, у 
загальній кількості 
домогосподарств об'єднаної 
територіальної громади

% 63 67 106% 70

24 Забезпеченість населення 
лікарями загальної 
практики - сімейними 
лікарями на 1000 осіб 
наявного населення на 
кінець року

осіб 2,2 2.2 100% 2.2.

25 Середня наповнюваність 
групи дошкільного 
навчального закладу 
об'єднаної територіальної 
громади

осіб 29 27.75 95,7% 28

26 Частка дітей дошкільного 
віку охоплена дошкільними 
навчальними закладами, у 
загальній кількості дітей 
дошкільного віку

% 41 47 114,6% 47%

27 Середня наповнюваність 
класів загальноосвітньої

осіб 25 26.2 104,8% 26
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школи об'єднаної 
територіальної громади

28 Частка дітей, для яких 
організовано підвезення до 
місця навчання і додому, у 
загальній кількості учнів, 
які того потребують

% 55,8 80 143,4% 80

29 Частка дітей, охоплених 
позашкільною освітою, у 
загальній кількості дітей 
шкільного віку

% 48 53.26 110,9% 54

30 Частка випускників 
загальноосвітніх 
навчальних закладів, які 
отримали за результатами 
зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземної 
мови 160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, 
що проходили тестування з 
іноземної мови

% 20 6 30% 20

31 Частка випускників 
загальноосвітніх 
навчальних закладів, які 
отримали за результатами 
зовнішнього незалежного 
оцінювання з української 
мови 160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, 
що проходили тестування з 
української мови

% 48 43 89.6% 50

32 Частка випускників 
загальноосвітніх 
навчальних закладів, які 
отримали за результатами 
зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики 
160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, 
що проходили тестування з 
математики

% 25 12.5 50% 25

V Створення комфортних 
умов для життя

33 Частка домогосподарств, 
забезпечених 
централізованим 
водопостачанням, у 
загальній кількості 
домогосподарств об'єднаної 
територіальної громади

% 85,12 86. 101 % 90

Частка домогосподарств, % 6,46 6,46 100 6,46
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забезпечених 
централізованим 
водовідведенням, у 
загальній кількості 
домогосподарств об'єднаної 
територіальної громади

35 Частка домогосподарств, 
які уклали кредитні 
договори в рамках 
механізмів підтримки 
заходів з 
енергоефективності в 
житловому секторі за 
рахунок коштів державного 
бюджету (у тому числі із 
співфінансуванням з 
місцевих бюджетів), у 
загальній кількості 
домогосподарств об'єднаної 
територіальної громади

% невідомо Невідомо невідомо

36 Частка населених пунктів, у 
яких впроваджено 
роздільне збирання твердих 
побутових відходів, у 
загальній кількості 
населених пунктів 
об'єднаної територіальної 
громади

% 0 0 0 25%

Заступник міського голови

Секретар міської ради

А.В. Чубик

В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18 » грудня 2019 року

Про передачу коштів іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету

Для повноцінного функціонування системи охорони здоров’я па території
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 101 Бюджетного кодексу України, 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти у вигляді міжбюджетного трансферту як іншу субвенцію на галузь 
«Охорона здоров’я» на оплату енергоносіїв по закладах охорони здоров’я, що обслуговують 
Почаївську МОТГ в сумі 955,6 тис. (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч шістсот) грн.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету на галузь «Охорона 
здоров’я» в сумі 955,6 тис. ( дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч шістсот) гривень згідно з 
додатком 1

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
видатків іншої субвенції.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

/
/

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



Додаток 1 
до рішення міської ради 

від «18» грудня 2019 року

ДОГОВІР №_

ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙМАННЯ ВИДАТКІВ ІНШОЇ СУБВЕНЦІЇ 
з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету

м. Почаїв

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка 
Василя Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
Кременецька районна рада в особі голови Кременецької районної ради 
Стефанського Володимира Ананійовича, (надалі отримувач субвенції), який діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої 
сторони, (разом - Сторони), з метою своєчасності, рівномірності, 
гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до ст.93, 
ст.101 Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету у 
вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Охорона здоров’я» на 
здійснення у 2020 році видатків з оплати комунальних послуг та енергоносіїв 
медичними закладами, що знаходяться на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади в сумі 955,6 тис. ( дев’ятсот п’ятдесят п’ять 
тисяч шістсот) гривень.

1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що кошти з Почаївського 
міського бюджету будуть перераховуватися до Кременецького районного 
бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків 
Почаївського міського бюджету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити розрахунки з 1 січня 
2020 року по 31 грудня 2020 року включно, шляхом перерахування 955,6 тис. ( 
дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч шістсот) грн іншої субвенції на рахунок 
Кременецького районного бюджету.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується здійснювати фінансування 
видатків:
2,2.1. На оплату комунальних послуг та за споживання енергоносіїв медичними 

закладами первинної ланки медицини, що знаходяться на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році в сумі 
120,00 тис. (сто двадцять тисяч) грн.



2.2.2. На оплату комунальних послуг та за споживання енергоносіїв медичними 
закладами вторинної ланки медицини, що знаходяться на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік в сумі 
835,6 тис. (вісімсот тридцять п’ять тисяч шістсот ) грн.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із Сторін ).

3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з 1 січня 2020 року за умови підписання 
обома сторонами і діє до 31 грудня 2020 року включно.

4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою 
згодою сторін на підставі додаткової угоди.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул.. Возз’єднання, 16

Почаївська міська рада

Почаївський міський голова

47000, м. Кременець

вул. Шевченка, 56

Кременецька районна рада

Голова Кременецької районної ради

_____________В.С. Бойко _______________ В.А. Стефанський

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18 » грудня 2019 року

Про передачу коштів медичної субвенції 
з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету

Для повноцінного функціонування системи охорони здоров’я на території
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 101 Бюджетного кодексу України, 
проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти медичної субвенції, що зараховуватимуться до Почаївського 
міського бюджету у 2020 р., в розмірі 100%, як міжбюджетний трансферт з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького районного бюджету.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття медичної субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету згідно з додатком 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
видатків медичної субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова

Чубик А.В.



Додаток 1 до рішення 
міської ради № ,/У/^ 

від «18» грудня 2019 року

ДОГОВІР №_

ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙНЯТТЯ ВИДАТКІВ МЕДИЧНОЇ СУБВЕНЦІЇ
з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету

м. Почаїв _____________________

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка 
Василя Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
Кременецька районна рада в особі голови Кременецької районної ради 
Стефанського Володимира Ананійовича, (надалі отримувач субвенції), який діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої 
сторони, (разом - Сторони), з метою своєчасності, рівномірності, 
гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до ст, 93, 
ст. 101 Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1, Предметом цього договору є передача коштів медичної субвенції, 
що зараховуватимуться до Почаївського міського бюджету у 2020 р, в розмірі 
100%, як міжбюджетний трансферт з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету,

1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що кошти з Почаївського 
міського бюджету будуть перераховуватися до Кременецького районного 
бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків 
Почаївського міського бюджету,

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити перерахунок коштів 
з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року включно, шляхом перерахування 
коштів медичної субвенції на рахунок Кременецького районного бюджету.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується здійснювати фінансування 
видатків по галузі «Охоронна здоров’я» на утримання медичних установ та 
організацій вторинної ланки медичної допомоги на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).

3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 



законодавством України.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з 1 січня 2020 року за умови підписання 
обома сторонами і діє до 31 грудня 2020 року включно.

4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою 
згодою сторін на підставі додаткової угоди.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул.. Возз’єднання,16

Почаївська міська рада

Почаївський міський голова

В.С.Бойко

47000, м. Кременець

вул. Шевченка, 56

Кременецька районна рада

Голова Кременецької районної ради

_____________  В.А.Стефанський

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «18» грудня 2019 року №

Про передачу коштів з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь 
«Соціальний захист та соціальне 
обслуговування»

З метою здійснення соціального захисту та соціального забезпечення населення, на 
виконання вимог ст.З, 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в 
Україні», враховуючи Постанову КМУ №558 від 29.04.2017 року «Про затвердження 
Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги», беручи до уваги лист Управління соціального захисту населення № 02-51/985 від 
02.12.2019 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 
89, 101 Бюджетного кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати у 2020 році кошти з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного 
трансферту на галузь «Соціальний захист та соціальне обслуговування» кошти в сумі 174,5 
тис. (сто сімдесят чотири тисячі п’ятсот ) грн., в тому числі :

1.1. кошти для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в 
сумі 46,5 тис. (сорок шість тисяч п’ятсот) грн.

1.2. кошти на компенсацію пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 
10 тис. (десять тисяч ) грн.

1.3. кошти на компенсацію пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв’язку на суму 20,0 тис. ( двадцять тисяч ) грн.

1.4. кошти на оплату праці працівника з нарахуваннями Кременецького районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який обслуговуватиме 
Почаївську міську об’єднану територіальну громаду в сумі 98,00 ( дев’яносто 
вісім тисяч) грн.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького районного бюджету на галузь «Соціальний захист та 
соціальне обслуговування» в сумі 174,5 тис. ( сто сімдесят чотири тисячі п’ятсот ) грн. згідно 
з додатком 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
видатків іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету на галузь «Соціальний захист та соціальне обслуговування» в сумі 174,5 тис. ( сто 
сімдесят чотири тисячі п’ятсот ) грн.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій^азбіЬджету.

Міський голова
Чубик А.В.

В.С. Бойко/



Додаток 1 
z до рішення міської ради 
від «18» грудня 2019 року

ДОГОВІР №

ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙМАННЯ ВИДАТКІВ ІНШОЇ СУБВЕНЦІЇ
з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету

м. Почаїв

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка 
Василя Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
Кременецька районна рада в особі голови Кременецької районної ради 
Стефанського Володимира Ананійовича, (надалі отримувач субвенції), який діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої 
сторони, (разом - Сторони), з метою своєчасності, рівномірності, 
гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до ст.93, 
стЛ 01 Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету у 
вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Соціальний захист та соціальне 
обслуговування» на здійснення у 2020 році видатків для надання соціальних 
гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, кошти на компенсацію 
пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів 
внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг, кошти на компенсацію 
пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, кошти на оплату 
праці із нарахуваннями працівника Кременецького районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який обслуговуватиме Почаївську 
міську об’єднану територіальну громаду на загальну суму 174,5 тис. ( сто 
сімдесят чотири тисячі п’ятсот ) грн.

1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що кошти з Почаївського 
міського бюджету будуть перераховуватися до Кременецького районного 
бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків 
Почаївського міського бюджету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити розрахунки з 1 січня 
2020 року по 31 грудня 2020 року включно, шляхом перерахування 174,5 тис. ( 
сто сімдесят чотири тисячі п’ятсот ) грн. іншої субвенції на рахунок 
Кременецького районного бюджету .
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується здійснювати фінансування 



видатків у 2020 році на :
2.2.1. компенсації виплат для надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги в сумі 46,5 тис. (сорок шість тисяч п’ятсот) грн.
2.2.2. компенсацію пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 
10 тис. ( десять тисяч ) грн.;
2.2.3. компенсацію пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 
на суму 20,0 тис. (двадцять тисяч ) грн.;
2.2.4. на оплату праці прицівника Кременецького районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, який обслуговуватиме Почаївську міську 
об’єднану територіальну громаду в сумі 98,00 (дев’яносто вісім тисяч ) грн.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).

3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з 1 січня 2020 року за умови підписання 
обома сторонами і діє до 31 грудня 2020 року включно.

4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою 
згодою сторін на підставі додаткової угоди.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул.. Возз’єднання, 16 

Почаївська міська рада

47000, м. Кременець

вул. Шевченка, 56

Кременецька районна рада

Почаївський міський голова Голова Кременецької районної ради

____________В. С.Бойко ______В.А. Стефанський

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18 » грудня 2019 року № / 1і £
Про передачу коштів з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на фінансування 
Кременецького територіального центру 
соціального обслуговування

Розглянувши лист Кременецького територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), з метою забезпечення належного рівня 
соціального захисту та соціального обслуговування населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади у 2020 році, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 89, 101 Бюджетного кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Соціальне 
забезпечення» на оплату праці працівників, які надають соціальні послуги міському та 
сільському населенню на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
через Кременецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) у 2020 році в сумі 1111,2 тис. (один мільйон сто одинадцять тисяч двісті) грн.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття видатків іншої субвенції на 
галузь «Соціальне забезпечення» з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на оплату праці працівників, які надають соціальні послуги міському та 
сільському населенню на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
через Кременецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) у 2020 році в сумі 1111,2 тис. (один мільйон сто одинадцять тисяч двісті) грн. згідно 
з додатку 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
видатків іншої субвенції на галузь «Соціальне забезпечення» з Почаївського міського 
бюджету до Кременецького районного бюджету на оплату праці працівників, які надають 
соціальні послуги міському та сільському населенню на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади через Кременецький територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) у 2020 році в сумі 1111,2 тис. (один мільйон сто 
одинадцять тисяч двісті) грн грн.

4. Контроль за виконаннямданого рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитк^інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



Додаток 1 до 
рішення міської ради № 

від «18» грудня 2019 р.
ДОГОВІР №_

ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙНЯТТЯ ВИДАТАТКІВ ІНШОЇ СУБВЕНЦІЇ 
НА ФІНАНСУВАННЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету

м. Почаїв

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка 
Василя Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
Кременецька районна рада в особі голови Кременецької районної ради 
Стефанського Володимира Ананійовича, (надалі отримувач субвенції), який діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої 
сторони, (разом - Сторони), з метою своєчасності, рівномірності, 
гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до ст.93, 
ст.101 Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету у 
вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Соціальне забезпечення» на 
оплату праці працівників, які надають соціальні послуги міському та 
сільському населенню на території Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади через Кременецький територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) у 2020 році в сумі 1111,2 тис. 
(один мільйон сто одинадцять тисяч двісті) грн.

1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що кошти з Почаївського 
міського бюджету будуть перераховуватися до Кременецького районного 
бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків 
Почаївського міського бюджету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити розрахунки з 1 січня 
2020 року по 31 грудня 2020 року включно, шляхом перерахування 1111,2 тис. 
(один мільйон сто одинадцять тисяч двісті) грн. іншої субвенції на рахунок 
Кременецького районного бюджету.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується здійснювати фінансування 
видатків на забезпечення виплат заробітної плати та нарахувань на заробітну 
плату працівникам, які надають соціальні послуги міському та сільському 
населенню на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
через Кременецький територіальний центр соціального обслуговування



(надання соціальних послуг) у 2020 році.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).

3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з 1 січня 2020 року за умови підписання 
обома сторонами і діє до 31 грудня 2020 року включно.

4.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою 
згодою сторін на підставі додаткової угоди.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул.. Возз’єднання, 16

Почаївська міська рада

Почаївський міський голова

47000, м. Кременець

вул. Шевченка, 56

Кременецька районна рада

Голова Кременецької районної ради

_____________В.С.Бойко _______________ В.А.Стефанський

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року

Про внесення змін до Програми 
«Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 
роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених 
верств населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки» та викласти відповідні зміни згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціального економічного розвитку , інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



Додаток 1 
до рішення сесії

Почаївської міської ради № ЦП 
від « 18 » грудня 2019 року

Зміни, що вносяться до Програми « Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»

1. В паспорті програми:
1.1. в комірці, що відповідає загальному обсягу фінансування цифру

« 245000» грн. замінити на цифру «270500»грн.
2. У розділі 4:

2.1 .У першому реченні першого абзацу цифру « 245000 » грн. замінити на цифру
2 70500.» грн.

2.2. Абзац 2 викласти у такій редакції:
« Обсяг фінансування на 2019 рік становитьі46500 грн.»

. 2.3.Таблицю викласти у такій редакції:

3. У розділі 6 « Заходи програми»:

Джерела фінансування Період виконання Програми та 
обсяг ресурсів

Усього 
витрат на 
виконання 
програми

2019рік 2020 рік

Обсяг ресурсів, усього: 146500 124000 270500

місцевий бюджет 146500 124000 270500

державний бюджет - 0

Назва 
напряму 
діяльнос 
ті

1 .Надав 
ня

і соціальн
і их

послуг у
вигляді
додатки
вих
соціальн

Перелік заходів

1.1 .Надання 
одноразової 
матеріальної

допомоги:

1.1.1 .малозабезпе
чсним верствам 
населення

Строк 
викона 
ння 
заходу

2019-
2020
рік

Виконав
ці

Почаївсь 
ка міська 
рада

Джерел 
а 
фінансу 
вання

Місцеви 
й 
бюджет

2019- 
2020 
рік

Почаївсь Місцеви
ка міська й
рада бюджет

11500 15000 . Нада
ння
допо
моги

Орієнтовні 
обсяги 
фінансування

Очіку 
ваний 
резул

— __ ______— ьтат
2019 2020



і их 
гарантій

1.1.2. допомога у 
разі перебування

1 у лікувальному 
закладі.

2019-
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 

! рада

Місцеви 
й 
бюджет

43000 30000 Нада
ння

: 72
допо
моги

1

1.1.3. допомога у 
разі тяжкої( 
довготривалої 
)хвороби.

2019-
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

50000 32000 Нада 
ння
40 
допо 
мог

1.1.4. допомога 
по ограждал им 
від стихійного 
лиха.

2019-
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

6000 6000 Нада 
ння 6 
допо 
мог

1

1.2. Надання 
матеріальної 
допомоги на 
поховання 
непрацюючих 
громадян.

2019-
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

30000 30000 Нада
ння
22
допо 
моги

1.3. Надання 
матеріальної 
допомоги 
учасникам А ГО

2019- 
2020 
рік

Почаївсь 
ка міська 
рада

Місцеви 
й 
бюджет

6000 11000 Нада
ння
18 
допо 
моги

Всього: 14650
0

124000
і11

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18 » грудня 2019 року

Про надання дозволу КУ 
«Публічна бібліотека» на списання 
друкованої літератури

Розглянувши звернення КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської 
ради №35 від 19,11.2019 року, враховуючи акти проведення інвентаризації 
бібліотечного фонду КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради, акт 
проведення інвентаризації бібліотечного фонду Почаївської міської бібліотеки 
для дітей, акт проведення інвентаризації бібліотечного фонду філії 
Старотаразької сільської бібліотеки, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради на 
списання літератури як застарілої за змістом та зношеної у 
відповідності до:

по КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради акту
комісії №1 від 19 листопада 2019 року на суму 574 грн., акту №2 на 
суму 481 грн. акту №3 на суму 495 грн., акту №4 на суму 461 грн. 
акту №5 на суму 576 грн.

1.2. По філії «Почаївська міська бібліотека для дітей» акту №1 від 
19 листопада 2019 року на суму466 грн., акту №2 на суму 571 грн., 
акту №3 на суму934 грн.

1.3. По філії «Старотаразька сільська бібліотека» акту №1 від 19 
листопада 2019 року на суму52 грн. акту №2 на суму 407 грн./акут 
№3 на суму 347 грн.

2. КУ «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради провести списання 
літератури у відповідності до вимог чинного законодавства.

Чубик А.В. 5^. ' .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18 » грудня 2019 року

Про затвердження
Програми організаційного 
забезпечення роботи управління 
соціального захисту населення 
районної державної адміністрації 
на 2019-2020 роки

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
Інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального 
захисту», п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму організаційного забезпечення роботи управління 
соціального захисту населення районної державної адміністрації на 2020- 
2021 роки згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова

Чубик А.В.



Додаток 1 
До рішення міської ради 

№ ІJ /$ від «18» грудня 2019 року

ПРОГРАМА
організаційного забезпечення роботи управління соціального захисту населення

районної державної адміністрації на 2020-2021 роки

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення 
програми

Управління соціального захисту населення 
державної адміністрації

районної

2.

11

! Дата, номер і назва 
розпорядчого документа
органу виконавчої влади 
про розроблення програми

Рішення виконавчого комітету Почаївської міської 
ради№187 віл 10.12.2019року

Розробник програми Управління соціального захисту
Кременецької державної адміністрації

населення

4. Співрозробники програми -
5. Відповідальний виконавець Управління соціального захисту населення районної

програми державної адміністрації, Почаївська міська 
територіальна громада

об’єднана

6. Учасники програми Управління соціального захисту населення 
державної адміністрації, Почаївська міська 
територіальна громада

районної 
об’єднана

7. Термін реалізації програми 2020 рік - 202Ірік
1) Етапи виконання програми 

(для довгострокових 
програм)

2020 рік
2021 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм)

Місцевий бюджет

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, у 
тому числі:

30 тис. гривень

І) коштів місцевого бюджету 30 тис. гривень
Ю) Керівник програми Секретар виконавчого комітету Лівар Н.М.

2. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована програма

Забезпечення соціального захисту найменш захищених верств населення Почаївської 
громади, громадян України які переміщуються з тимчасово окупованої території, осіб які 
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України є одним із 
першочергових завдань органів влади, зокрема Почаївської міської ради та районної 
державної адміністрації, серед основних завдань яких є реалізація державної політики у 
сфері соціального захисту населення. Виконання вказаних завдань покладено на управління 
соціального захисту населення рай держадміністрації, зокрема, щодо надання державних 



соціальних допомог, компенсацій, пільг та створення єдиного реєстру учасників 
антитерористичної операції.

Соціальний захист населення як одне із найважливіших завдань держави, передбачене 
Конституцією України, передбачає прийом громадян, надання їм повного обсягу послуг та 
роз’яснень чинного законодавства щодо належних їм державних соціальних допомог у 
відповідності до затверджених соціальних стандартів, зокрема, шляхом зменшення кількості 
документів, необхідних для отримання державних соціальних допомог та компенсацій, 
збільшення адресності допомог, що отримуються тощо. Реалізація вказаних завдань можлива 
за умови належного забезпечення витратними матеріалами відділи та спеціалістів управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації, чіткого розмежування наданих їм 
повноважень, повного та ґрунтовного проведення обстежень матеріально-побутових умов 
проживання отримувачів державних соціальних допомог та умов проживання громадян які 
перемістилися з тимчасово окупованої території.

3. Визначення мети програми

Метою програми є надання жителям Почаївської громади усіх видів державних 
соціальних допомог та компенсацій відповідно до чинного законодавства, шляхом прийому 
документів за умовами технології «Єдиного вікна», максимального приділення уваги 
кожному громадянину, надання роз’яснень, допомоги у заповненні документів, необхідних 
для призначення державних соціальних допомог, їх призначення та виплати. Створення 
єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, а також інформаційної бази даних 
щодо соціального забезпечення громадян України, які прибули на тимчасове проживання в 
Почаївську громаду з місць проведення АТО/ООС

Перевірка цільового використання призначених державних соціальних допомог та 
компенсацій, а також оцінка матеріально-побутових умов проживання сімей, зокрема сімей в 
яких проживають громадяни з районів проведення антитерористичної операції, є необхідною 
умовою надання державних соціальних допомог та компенсацій, що за своїм змістом 
відповідатиме адресності призначених допомог.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 
фінансування, строки та етапи виконання програми

Організація роботи управління соціального захисту населення райдержадміністрації, 
шляхом розмежування та забезпечення витратними матеріалами спеціалістів та відділів 
управління, сприятиме покращенню обслуговування населення Почаївської громади, 
збільшення адресності державних соціальних допомог та компенсацій, що надаються. 
Зокрема, вимогами організації прийому громадян за Єдиною технологією передбачено 
наявність трьох відділів управління з прийому громадян, призначення державних соціальних 
допомог та компенсацій та їх виплат відповідно, а також прийом громадян державними 
соціальними інспекторами управління. Вказане розмежування сприяє зменшенню напливу 
громадян, збільшення приділення уваги кожному з них, в тому числі визначення їх 
матеріально-побутових умов проживання, що матиме наслідком збільшення адресності 
наданих державних соціальних допомог та компенсацію.

Реалізацію Програми організаційного забезпечення роботи управління соціального 
захисту населення райдержадміністрації на 2020-2021 роки планується здійснити за рахунок 
коштів місцевого бюджету.



Ресурсне забезпечення програми

тис, гривень

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити на виконання 
програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому 
числі:

Виконання Програми

І етап 
2020 рік 

20 тис.грн.

II етап 
2021 рік 

10 тис.грн.

Усього витрат на: 
виконання програми

30 тис. гривень

місцевий бюджет 20 тис.грн. 10 тис.грн. 30 тис, гривень

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:
- реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, зокрема щодо 

прийому, призначення та виплати державних соціальних допомог, компенсацій, а також 
пільг на житлово - комунальні послуги;

- збільшення кількості перевірок державними соціальними інспекторами призначених 
державних соціальних допомог та компенсацій;

- вивчення стану матеріально - побутових умов проживання малозабезпечених та 
найменш захищених верств населення;

- завершення облаштування архіву для зберігання діючих справ всіх одержувачів 
державних соціальних допомог, компенсацій та пільг.

Виконання програми надасть змогу:
- створити належну систему прийому громадян та надання їм роз’яснень щодо 

отримання державних соціальних допомог, компенсацій, пільг, що сприятиме зменшенню 
часу очікування громадян, покращенню їх якості;

- забезпечити надійне зберігання архівних та діючих справ одержувачів допомог, 
компенсацій і пільг.



6. Напрями діяльності та заходи Програми організаційного забезпечення роботи управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації на 2020-2021 роки

1 2 л 4 5 6 7 8
№
з/п Назва

напряму 
діяльності 
(пріоритет 

ні 
завдання)

Перелік заходів програми
Строк 

виконанії 
я заходу

Виконавці
Джерела 

фінансуванн 
я

Орієн 
обе 

фінанс 
(варті с'і 
гривень

ЧИ(

2019 рік

товні 
яги 
ування 
ь), тис.
, у тому 
ліі:

2020
рік

Очікуваний результат-

1. Збільшення кількості перевірок 
цільового використання коштів 
державних соціальних допомог та 
компенсацій, вивчення матеріально- 
побутових умов проживання сімей 
громади, шляхом збільшення
кількості відряджень.

2020-
2021 
роки

Управління соціального 
захисту населення 
райдержадміністрації

Місцевий 
бюджет

1 1 Збільшення адресності 
наданих держаних 
соціальних допомог та 
компенсацій, а також 
допомог, що 
призначаються

2. Забезпечення безперебійної
роботи управління шляхом оплати 
спожитої електроенергії, роботи 
мережі Інтернет та телефонного 
зв’язку.

2020-
2021 
роки

Управління соціального 
захисту населення
райдержадміністрації

Місцевий 
бюджет

5 2 Безперебійна робота 
управління, в тому числі 
шляхом використання 
мережі Інтернет, 
телефонного та 
електронного зв’язку

3. Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю,
програмного забезпечення.

2020-
2021
роки

Управління соціального 
захисту населення
райдержадміністрації

Місцевий 
бюджет

5 2 Забезпечення роботи 
управління щодо 
належного оформлення 
документів та 
обслуговування 
отримувачів допомог з 
використанням технічних 
засобів



1 2 3 4 5 6 7 8
4. Оплата послуг (крім
комунальних)

2020-
2021
роки

Управління соціального 
захисту і іасслення
райдержадмініс грації

Місцевий 
бюджет

9 5 Забезпечення ремонту 
техніки управління



7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, 
покладається на управління соціального захисту населення Кременецької районної 
державної адміністрації. Контроль за цільовим використанням коштів покладається 
залишається за Почаївською міською радою.

Щорічно до 01 лютого року після звітного виконавець програми надає звіт про 
виконання заходів програми та результативність.

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «18» грудня 2019 року

Про затвердження додаткової угоди № З 
до договору оренди нерухомого майна 
від 30.12.2016р. № 18

■■; ? '■

Керуючись Законом України «Про оренду державного і комунального 
майна», п.43 ч.І ст.26, п,16 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА;

1. Затвердити додаткову угоду № 3 до договору оренди нерухомого майна від 
30.12.2016 року № 18 (із змінами), укладену між Почаївською міською 
радою в особі міського голови Бойка Василя Сергійовича та Комунальним 
некомерційним підприємством «Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» Тернопільської обласної ради в особі в.о. 
генерального директора Джуса Михайла Ярославовича (додається).

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

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С..В.



Додаткова угода №.3
До Договору оренди нерухомого майна № 18 від ЗО грудня 2016 року

м. Тер но піль сЛУ // р.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» Тернопільської обласної ради, надалі «Орендар», в особі в.о. 
генерального директора (головного лікаря) Джуса Михайла Ярославовича, що діє на підставі 
Статуту, та Почаївська міська рада, надалі «Орендодавець», в особі Почаївського міського 
голови Бойко Василя Сергійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування» уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. У преамбулі та далі по тексту укладеного Договору Центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф читати як Комунальне некомерційне підприємство «Центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради.

2. Розділ 5 «Орендар має право» доповнити таким пунктом:
5.6.1. Орендар наділяється повноваженнями щодо врегулювання договірних відносин з 
електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії щодо 
електрозабезпечення орендованої електроустановки або її частини та надається право на 
укладення відповідних договорів згідно чинного законодавства.

3. Розділ 11 «Юридичні адреси реквізити сторін» викласти у такій редакції:

«ОРЕНДАР»

КНП «ЦЕМД та МК» ТОР

46020 м. Тернопіль, вул. Рєпіна.11

Р/Р__________________________________

МФО 838012

Код 14054198

4. Всі інші умови договору залишаються незмінними.

5. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є 
невід’ємною частиною Договору оренди нерухомого майна № 18 від ЗО. 12,2016 р..

Міський голова В.о, генерального директора (головного лікаря)

В.С. БОЙКО М.Я.ДЖУС



УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «18» грудня 2019 року

РАДА

Про продовження дії договору оренди 
нерухомого майна від 30.12.2016р. № 18

У зв’язку із закінченням 31 грудня 2019р. договору оренди нерухомого 
майна від 30.12.2016р. № 18 (із змінами), з метою ефективного використання 
комунального майна, недопущення погіршення його стану, відповідно до п.1 
п.З ст. 17 Закону України «Про оренду державного і комунального майна», 
враховуючи п.9.5. договору оренди нерухомого майна від 30.12.2016р. № 18 (із 
змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити договір оренди нерухомого майна від 30.12.2016р. № 18 (із 
змінами), укладеного між Почаївською міською радою та Комунальним 
некомерційним підприємством «Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» Тернопільської обласної ради.

2. Уповноважити міського голову Бойка В.С. підписати та скріпити 
печаткою додатковий договір до договору оренди нерухомого майна від 
30.12.2016р. № 18 (із змінами), укладеного між Почаївською міською 
радою та Комунальним некомерційним підприємством «Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної 
ради

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

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «18» грудня 2019 року

Про перспективу використання 
частини нежитлового приміщення 
по вул. Возз’єднання, 5 м. Почаїв

З метою створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам 
звернень адміністративних послуг на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та 
комунального майна», враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передбачити перспективу використання частини нежитлового приміщення 
по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, площею 152,5 кв.м. для власних потреб 
Почаївської міської ради (надання адміністративних послуг населенню 
громади, розміщення управлінського апарату).

2. Почаївському міському голові Бойку В.С. звернутися до Почаївської 
обласної комунальної аптеки № 42 щодо дострокового припинення 
договору оренди нежитлового приміщення, що належить до спільної 
власності територіальної громади м. Почаїв від 01.08.2007р. (зі змінами).

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

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «18» грудня 2019 року № 2225

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна, 17 гр. Наклюцькій Г.Г.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 17 гр. Наклюцької Г.Г. яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна , 17, 
керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч, 1,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 
ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст,25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Наклюцькій Галині Григорівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна ,17, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішеїщя покласти на постійну депутатську комісію з питань 
^^''"'^"^^^^ЬТ^^^^^емед'ьних відносин та охорони навколишнього природного

,Л°Й

містобудуванню
середовища^ v

Міські/^й/і _
Олейнік М.ГіІ О ,£ і

У' ту
В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2226

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,4900 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Та раж, Рудевич Н.А.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж , гр. Рудевич П.А., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, керуючись 
ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні1’, п. г ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Рудевич Наталії Андріївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4900 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містрбущувадня, будівництві 'земельних відносин та охорони навколишнього



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2227

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок площами 0,4907 га, 0,2117 га 
та 0,1902 га в натурі (па місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва 
у с. Комарин гр. Баю П.І.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, вул. Зарічна, 122, гр. Бая П.І., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом україни "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр. Баю Петру Івановичу технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 
0,4907 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2615, площею 0,2117 га за 
кадастровим номером 6123488200:01:001:2614 та площею 0,1902 га за кадастровим 
номером 6123488200:01:001:2613 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ.

2. Передати у власність гр. Баю Петру Івановичу земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 
такими площами:
0,4907 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2615;
0,2117 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2614;
0,1902 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2613

3. Зобов’язати гр. Бая Петра Івановича зареєструвати речові права на земельні ділянки у

В.С.Бойко



від «18» грудня 2019 року № 2228

сийа

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про с касу ванни рішення №2164 Почаївської міської ради 
сьомого скликання сорок дев’ятої сесії від 29.11.2019 р. 
та надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0983 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
провул. Спортивний, 16 гр. Озоліні О.В.

Розглянувши заяву жительки вул. Селю 22-27, Марупе, Марупський край, Латвійська 
Республіка, гр. Озоліні О.В. за вх. № 1158 від 09.12.2019 р., керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, 
ч.1,2 ст.120, п.гч.1 ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.2б Закону' України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч,2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Скасувати дію рішення № 2164 від 29.11.2019р. сорок дев’ятої сесії Почаївської міської 

ради.

2. Надати дозвіл гр. Озоліні Олені Володимирівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0983 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, провул. Спортивний, 16, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, будівництва, земельниу4ядносин та охорони навколишнього природного

В.С. БойкоМіський
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2229

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Чайковського, 17 гр. Савчуку І.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Чайковського, 17 гр. Савчука І.Я, який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 17, керуючись 
п.а ч.І ст,.ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону* України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Савчуку Івану Яковичу на виютовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 17, землі житлової та громадської забудови, 
в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища.

Міськи^р'
Онук Н.В.

к

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 18 » грудня 2019 року № 2230

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
площею 0,0875 га та площею 0,0780 га 
в м. Почаїв вул. Чайковського,
гр. Савчуку І.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул, Чайковського, 17 гр. Савчука І.Я,, який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в м, Почаїв вул. Чайковського, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр, Савчуку Івану Яковичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площами 0,0875 га. та 0,0780 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Чайковського.

природного се

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува; рудівни[утиш земельних відносин та охорони навколишнього

і
&Л___І . і

! В
Міський
Онук В.В.

h

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «18» грудня 2019 року № 2231

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0394 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, гр. Плаксіну О.Є.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул, Наливайка, 5 гр. Плаксіна О.Є., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м, Почаїв, вул. 
Наливайка, керуючись ст,12,79.118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Плаксіну Олександру Егоровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0394 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул, Наливайка, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місдр^удуванця, будівництва,' земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року Л» 2232

Про падання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0229 га 
для ведення садівництва в м. Почаїв, 
вул. Промислова, гр. Яшкіреву О.Л.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Шевченка. 44 гр. Яшкірєва О.Л., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення садівництва в м. Почаїв, вул. Промислова, керуючись 
ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Яшкіреву Олегу Львовичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0229 га для ведення 
садівництва в м. Почаїв, вул. Промислова, за рахунок земель не наданих у власність 
або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення що класти на постійну депутатську комісію з 
питань містобу^вгщня, будівництва,/з€мельних відносин та охорони навколишнього 
ттпът-пп itimrTw 11Природ [Н ого- с ереДойиіїйі,

■. ■ - У
Міський голова <
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Онук В.В. ■ . ; і Д Ці : І

В.С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2233

Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,1659 га в м. Почаїв, 
вул. Шевченка Т., 296 гр. Георгієву Б.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. З луки, 6-А гр. Георгісва Б. В., який 
проси ть надати дозвіл на проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Почаїв вул. 
Шевченка Т., 296. керуючись Земельним кодексом України. Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеусірій”, “Про державний земельний 
кадастр”, “Про оцінку земель”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Георгієву Борису Віталійовичу на проведення експертно- 
грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості площею 0,1659 і а за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3884 в м. Почаїв гю вул. Шевченка Т., 296.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з ^'тань/ііуцсЙ^дування,. будівництва, земельних відносин та охорони 
навко, вища.

Міські
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2234

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,2027 га 
із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Кудляку В.О.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена. З гр. Кудляка В.О., який 
просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, керуючись Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України 
№555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 
«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст.20 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1, Надати дозвіл гр. Кудляку Віталію Олексійовичу на виготовлення детального 
плану території власної земельної ділянки площею 0,2027 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3823 в с. Затишшя, вул. Зелена, з метою зміни її 
цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.

2, Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську 
раду Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території 
- гр, Кудляка Віталія Олексійовича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) 
щодо розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення.

3, Гр. Кудляку Віталію Олексійовичу згідно чинного законодавства визначити 
ліцензовану проектну організацію - розробника детального плану території для 
укладення відповідної угоди, сприяти в організації проведення громадських 
слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності».



4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, 
вказану в п.1 даного рішення, подати па затвердження в Почаївську міську раду.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього рО'ЯВДЧ) середовища.

М ! С
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В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2235

Про скасування рішення № 1671 Почаївської міської ради 
сьомого скликання тридцять восьмої сесії від 21.12.2018 р. 
та затвердження т ехнічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 52 гр. Загородній Л.К. та Кравець Ю.І.

Розглянувши заяву жителів с. Затишшя, вул. Зелена, 52 гр, Загородної Л.К. та Кравець 
Ю.І, за вх. № 1135 від 05.12.2019 р., керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст. 120, п.г 
ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати дію рішення № 1671 від 21.12.2019р. тридцять восьмої сесії Почаївської 
міської ради.

2. Затвердити гр. Загородній Людмилі Корніївні та Кравець Юлії Іванівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3928 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 52, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

3. Передати гр. Загородній Людмилі Корніївні та Кравець Юлії Іванівні безоплатно у спільну 
сумісну власність земельну ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3928 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, Зелена, 52.

* та
4S. И

Контрод^^ви^^^йй^^ даного рішення ро^сласти на постійну депутатську комісію з питань 
^амня;^бу^йфн^ва, земельних відносин та охорони навколишнього природного
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2236

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0753 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, 50 гр. Ворожби іу О.В,

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Наливайка, 50 гр. Ворожбита О.В., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 50, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, н.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України ‘‘Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Ворожбиту Олегу Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0753 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2587 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Наливайка, 50, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Ворожбиту Олегу Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0753 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2587 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Наливайка, 50.

3. Зобов’язати гр. Ворожбита Олега Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Онук В.В



від «18» грудня 2019 року № 2237

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0989 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку', господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 9 гр. Онуку Ю.В.

Розглянувши заяву жиіеля м. Почаїв, вул. М.Вовчка,9, гр. Онука 10.В., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 9, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст,55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІПІ ИЛА :

1. Затвердити гр. Онуку Юрію Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0989 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2924 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. М.Вовчка, 9, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного
пункту.

2. Передати гр. Онуку Юрію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0989 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2924 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
М.Вовчка, 9.

3. Зобов’язати гр. Онука Юрія Васильовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішеннядюкласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природногос

МІСЬКИЙ г

Онук В В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2238

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею ОД000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 32 гр. Романюку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 32 гр. Романюка А.В., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 32, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Романюку Андрію Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2927 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 32, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Романюку Андрію Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2927 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 32.

3. Зобов’язати гр. Романюка Андрія Васильовича зареєструвати речові нрава на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місту^д^^^їши^'дівни цтва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природнд^%^^до®ищр^^

/і
Онук В.В. А с /А

4.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2239

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 26 гр. Романюк Н.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 32 гр, Романюка Н.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 26 та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 
ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Романюк Нелі Миколаївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2678 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гайова, 26, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Романюк Нелі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2678 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Гайова, 26,

а. Зобов’язати гр. Романюк Нелю Миколаївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавс твом порядку.

Контроль за виконанням даного рішення поклас ти на постійну депутатську комісію з 
питань м і сто будування^ буддвн и цтва.демель них відносин та охорони навколишнього 
природного сер

4.

В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 2240від « 18 » грудня 2019 року

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 82 гр. Плетюк Н.М.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 82 гр. Плетюк Н.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевосіі) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 82, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Плетюк Ніні Михайлівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0006 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 82, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Плетюк Ніні Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:003:0006 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
Зелена, 82.

3. Зобов’язати гр. Плетюк Ніну Михайлівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуздй^ядбу^і^ниц'і'аа, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного сайтовцща.Г

Х/Хд

Міський А (
г.і О 6 \ і Х'Д
АА -Ь

4.

В.С.Бойко
Онук В.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року Ка 2241

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 48 гр. Плетюку 0.1.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 48 гр. Плстюка О.І., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 48, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст,81, гі.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст, 26 
Закону України '‘Про місцеве самоврядування в Україні1’, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Плетюку Олександру Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0005 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 48, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Плетюку Олександру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0005 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
Зелена, 48 .

3. Зобов’язати гр. Плетюка Олександра Івановича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува^йяд^^Мщцтва, земельних відносин та охорони навколишнього 
і іриродн ог о сер^Хщ^іїОДе»и1 с А

/' О'//.

гМіський іЦ/
Онук В.В. V 'А А’ф*

\\

4.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року Аа2242

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Сонячна, 8 гр. Придатко Х.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Сонячна, 8 гр, Придатко Х.В., яка 
просить затверди ти технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 8 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч,1 ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст,55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Придатко Христині Вікторівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2589 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Сонячна, 8, землі житлової га громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Придатко Христині Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2589 для будівництва 
та обслуювуванпя житлового будинку, господарських будівель і споруд в м, Почаїв, 
вул. Сонячна, 8.

3. Зобов’язати гр. Придатко Христину Вікторівну зареєструвати речові права па 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувдння^^удівництва,'-земельних відносин та охорони навколишнього 
природног

Міський
Онук В.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2243

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2240 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Романюку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 32 гр. Романюка А.В., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст. 125, ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України ‘"Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Романюку Андрію Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2240 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2946 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункіу.

2. Передати гр, Романюку Андрію Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2240 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2946 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

3. Зобов’язати гр. Романюка Андрія Васильовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного с^реДовиїїїй>ч

-о

- \ В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2244

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Романюк Н.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 32 гр. Ромашок II.М., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України ‘‘Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Романюк Нелі Миколаївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2796 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Романюк Нелі Миколаївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2796 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

3. Зобов’язати гр. Романюк Нелю Миколаївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування,;-будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2245

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність
земельної ділянки площею 0,1392га
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Монастирська, гр. Мельник О.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Монастирська, За гр. Мельник О.С., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Монастирська, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 
от.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст,55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І 
ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Мельник Оксані Станіславівпі проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1392 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2424 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Монастирська, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати ір. Мельник Оксані Станіславівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1392 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2424 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Монастирська.

3. Зобов’язати гр. Мельник Оксану Станіславівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з
ггт^сттт. гюпі оиигігтпа/ земельних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2246

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель не наданих у власність 
або постійне користування в межах населених пунктів 
(забудовані землі, в т.ч землі, які використовуються в комерційних цілях) 
комунальної власності загальною площею 0,0217 га 
за адресою: м. Почаїв, вул. Шевченка.

Керуючись ст.12, 186-1, 122 Земельного кодексу України, ст. 35, 56, 57 Закону 
України «Про землеустрій», ст.26, ст.ЗЗ Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднаних територіальних громад», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012р. №513 ’’Про затвердження 
Порядку проведення інвентаризації земель”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель не 
наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів 
(забудовані землі, в т.ч землі, які використовуються в комерційних цілях) 
комунальної власності загальною площею 0,0217 га (кадастровий номер 
6123410500:02:001:2940) за адресою: м. Почаїв, вул. Шевченка.

2. Передати в комунальну власність Почаївської міської ОТГ земельну ділянку 
площею 0,0217 га (кадастровий номер 6123410500:02:001:2940) в м. Почаїв по вул. 
Шевченка.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містоб,удуя4ння’ будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишньоро^-Црі^однрГЖ'ередов/ща.

%....
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УКРАЇНА
ГІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2247

Про затвердження акту погодження 
межі земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 
гр. Ромашок Л.В.

Розгляну ви їй акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, від 12,12.2019 року про погодження межі між суміжними земельними ділянками 
гр. Ромашок Л.В. та Цьолки З.М. в м. Почаїв по вул. Лосятинська, керуючись ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування”, ст.12, 158-161, п. 12 Перехідних Положень 
Земельного кодексу України, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити “Акт погодження меж № 4 між земельною ділянкою, що перебуває в 
користуванні гр. Романюк Л.В. по вул, Лосятинська, та земельною ділянкою гр. Цьолки 
3,М. по вул. Лосятинська, від 12.12.2019 року”. (Акт додасться.)

2. Погодити гр. Романюк Людмилі Володимирівні межу земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв по вул. Лосятинська зі сторони 
землекористувача гр. Цьолки Зінаїди Миколаївни.

В.С. Бойко

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місторудуванця, будівництва, з^иельних відносин та охорони навколишнього 
природно^'середо вкщй.
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від « 18 » грудня 2019 року № 2248

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження акту погодження 
межі земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

в м. Почаїв, вул. Спортивна, 
гр. Щербакову О.О., Щербакову О.В., 
Щербаковій М.О. та Щербаковій Н.В.

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, від 25.11.2019 року про погодження межі між суміжними земельними ділянками 
гр. Щербакова О.О., Щербакова О.В., Щербакової М.О., Щербакової Н.В. та гр. Будник Н.М. 
в м. Почаїв по вул. Спортивна, керуючись ст. 26 Закону України ‘"Про місцеве 
самоврядування’; ст.12, 158-161, п. 12 Перехідних Положень Земельного кодексу України, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити “Акт погодження меж № 3 між земельною ділянкою, що перебуває в 
користуванні гр. Щербакова О.О., Щербакова О.В., Щербакової М.О., Щербакової 
Н.В.. по вул. Спортивна, та земельною ділянкою гр. Будник Н.М. по вул. Спортивна в 
м. Почаїв від 25.11.2019 року”. (Акт додається.)

2. Погодити гр, гр. Щербакову Олегу Олеговичу. Щербакову Олегу Володимировичу, 
Щербаковій Марії Олегівні та Щербаковій Наталії Володимирівні межу земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв по вул. Спортивна, зі сторони землекористувача гр. 
Будник Н.М.

Контроль за виконай ^"дан0г@ї^і^ення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудув бу$Й^ф5^Ч?мельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед

Міський голо

с

В.С. Бойко

Онук В.В.

3.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2249

Про внесення змін до рішення №2132 
сорок восьмої сесії сьомого скликання 
від 31.10.2019р., гр. Андріюку В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, ЗО гр. Андріюка В.В., який просить 
внести зміни до рішення № 2132 сорок восьмої сесії сьомого скликання від 31.10.2019р, 
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0816 та для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Гайова, гр, Андріюку В.В.». керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, 
п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення № 2132 сорок восьмої сесії сьомого скликання від 
31.10.2019р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,0816 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Андріюку В.В,», виклавши 
дане рішення в такій редакції:

«Про надання дозволу на виготовлення 
технічної докумен тації із землеустрою 
щодо вс тановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0816 га 
для ведення особистого селянського господарсз ва 
в м. Почаїв вул. Гайова, гр. Андріюку В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Гайова, ЗО гр. Андріюка В.В., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Гайова, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Андріюку Валерію Володимировичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0816 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Гайова.



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування ргйз&демельних відносин та охорони навколишнього
природного середов^ /

Міський голо
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 18 » грудня 2019 року № 2250

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки комунальної власності
в м. По чаїв, вул. Банкова, 1

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної 
ділянки в м. Почаїв по вул. Банкова, 1, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 79-1, 127, 128, 141, 186 Земельного кодексу України, 
Законами України “Про оцінку земель” «Про землеустрій», «Про Державний земельний 
кадастр», «Про внесення змін до деяких законів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, ГІочаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки 
комунальної власності площею 0,1659 га для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького обслуговування в м. Почаїв, вул. Банкова, 1.

2. Погодити поділ вищезазначеної земельної ділянки загальною площею 0,1659 га на три
окремих земельних ділянки: площею 0,0265 га (кадастровий номер 
6123410500:02:001:2942), площею 0,0662 га (кадастровий номер
6123410500:02:001:2943), площею 0,0732 га (кадастровий номер
6123410500:02:001:2944), в м. Почаїв, вул. Банкова, 1.

3. Зареєструвати право комунальної власності на утворені внаслідок поділу земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

Міський гол

4. Контроль за вик 
питань містобух 
природного ссрс

В.С. Бойко


