
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від «25» січня 2019 року № 1

Про визнання переможця конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

З метою реалізації вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні», на виконання рішення Почаївської 
міської ради № 1401 від 27.06.2018р. «Про конкурсний відбір суб’єкта оціночної 
діяльності», рішення Почаївської міської ради № 1635 від 21.12.2018р. «Про 
передачу в оренду комунального майна», враховуючи протокол № 2 від 22.01.2019р. 
засідання конкурсної комісії Почаївської міської ради з відбору суб’єкта оціночної 
діяльності, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Визнати Тернопільську Торгово-Промислову Палату в особі оцінювача 
Величко Олени Миколаївни переможцем конкурсу з відбору суб’єкта 
оціночної діяльності по 1 (одному) об’єкту:

- частина нежитлової будівлі (приміщення) нової школи «А» опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради 
Тернопільської області, що розміщена за адресою вул. Шевченка, 15, 
м.Почаїв, площею 114,9 кв.м.

2. Секретарю виконавчого комітету, керуючій справами міської ради ЛІвар Н.М. 
опублікувати результати проведеного конкурсу на офіційному сайті 
Почаївської міської ради

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року

Про затвердження плану 
роботи громадської комісії 
з житлових питань при 
виконавчому комітеті 
Почаївської міської ради

№ 2

Для вирішення питань поточної діяльності громадської комісії з 
житлових питань при виконавчому комітеті Почаївської міської ради на 2019 
рік, керуючись Житловим Кодексом Української РСР , «Правилами обліку 
громадян . які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР» затверджених Постановою Ради Міністрів 
УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470,ст.30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» , враховуючи протокол № 1 засідання 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Почаївської 
міської ради від 1 8 січня 2019 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Затвердити план роботи громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Почаївської мірйЗої ради на 2019 рік (додається).

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



План роботи житлової комісії
яри виконавчому комітеті Почаївської міської ради 

на 2019 рік

Комісія керується у своїй роботі Конституцією України, Законами України, 
Указами Президента України, Житловим кодексом, Постановами Кабінету Міністрів, 
"Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових умов і надання їм 
житлових приміщень в Українській РСР’\ затверджених Постановою Ради Міністрів і 
Української республіканської ради профспілок за№ 470 від 11.12.1984 року, рішеннями 
сесії та рішеннями виконавчого комітету Почаївської міської ради, розпорядженнями 
міського голови.

Усі матеріали щодо взяття громадян на квартирний облік щодо внесення змін в 
облікові справи громадян, які перебувають на квартирному обліку; щодо надання 
громадянам житлових приміщень та зняття громадян з квартирного обліку 
розглядаються на засіданні житлової комісії при виконавчому комітеті Почаївської 
міської ради (далі - житлова комісія).

Засідання житлової комісії проводиться по мірі необхідності, але не рідше одного 
разу на квартал.

№ з/п Заходи Термін
виконання

1

і

і

г

Розглянути питання:

взяття громадян на квартирний облік;

включення в списки осіб, що користуються правом 
позачергового та першочергового одержання жилих 
приміщень;

зняття громадян з квартирного обліку, виключення 
із списків осіб, які користуються правом позачергового та 
першочергового одержання жилих приміщень;

розподілу жилої площі та надання громадянам 
жилих приміщень;

переоформлення особових рахунків на займану 
жилу площу (зміна договору найму);

обміну квартир;

включення жилих приміщень до числа службових; 
виключення жилих приміщень з числа службових.

за потреби

2 Підготовка проектів рішень виконавчого комітету з 
питань, що відносяться до її компетенції

за потреби

3 Впорядкування квартирної черги відповідно до рішень 
виконавчого комітету

за потреби

4 Реєстрація заяв про взяття на квартирну чергу за потреби



5 Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян, та інші 
питання, що входять до повноважень комісії

за потреби

6 Формування житлових справ протягом року
7 Проведення щорічної перереєстрації квартирної черги листопад-грудень

Голова комісії
Заступник голови комісії
Секретар комісії

Члени комісії:

С.В. Максимчук
Д.Г, Прокопчук 
Н.М. Лівар

Г.В. Бондар
Г.Б. Трофимлюк 
Д.С. Вихованець 
В.М. Колеснік



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року №3

Про внесення змін в «Положення про надання 
одноразової адресної грошової допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, 
які опинилися в складних життєвих обставинах» 
затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 164 віч 19.10.2016 року

З метою визначення та регулювання порядку надання одноразової адресної грошової 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах, для забезпечення 
виконання міської комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об'єднаної територіальної програми на 2019-2020 роки, 
затвердженої рішенням Почаївської міської ради № 1447 від 07.09.2018 року, відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Внесім зміни в «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об'єднаної територіальної 
громади, які опинилися в складних життєвих обставинах» , затверджене рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19.10.2016 року, а саме:

п. 7.3 даного Положення викласти в слідуючій редакції:

«Одноразова адресна грошова допомога, за рахунок коштів місцевого бюджету у разі 
смерті особи, яка не досягла пенсійного віку на момент смерчі, не працювала, не була 
зареєстрована в центрі зайнятості як безробІтня (на підставі довідки для отримання 
допомоги на поховання встановленого зразка) надається у розмірі - 2500 (дві тисячі 
п'ятсот) гривень».

2. Контроль за виконанням даного ркнення покласти на секретаря виконавчої о комітету.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лікар Н.М.
Бондар 1 '.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року №4

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Синішиному М.П.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин вул. Зарічна, 54 гр. Синішиного 
Миколи Петровича , який просить виділити одноразову грошову допомогу , 
взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій (серія У БД 
№ 033522 від 22 вересня 2015 р.) та безпосередньо брав участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення 
аптитерористичної операції, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Синішиному Миколі 
Петровичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Синішиному Миколі 
Петровичу одноразову грошову^допомогу на вищевказаний рахунок.

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар 1 LM.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року № 5

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Возз'єднання, 5 кв.4 гр. 
Гнагюка Олександра Леонідовича інваліда 1-ої групи загального захворювання, 
який просить виділити одноразову грошову допомогу , взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 13 лютого 2017 року , довідку АЗПСМ м, 
Почаїв № 5 від 11.01.2019 року та керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» , Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Гнатюку Олександру 
Леонідовичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

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

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року № 6

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Якубовській Г.М.

Розглянувши заяву жительки ,м, Почаїв вул. Волинська, 62 гр. 
Якубовської Галини Миколаївни, інваліда 1-ї групи, яка потребує постійного 
стороннього догляду, взявши до уваги виписку із медичної карти стаціонарного 
хворого № 6379 Кременецької РКЛ та депутатський акт обстеження від 21 
січня 2019 року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Якубовській Галині 
Миколаївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова БОЙКО

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року № 7

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Тивонюк М.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Перемоги, 3 гр. Тивонюк 
Марії Іванівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на дороговартісне лікування взявши до уваги епікриз Рівненської 
обласної клінічної лікарні , довідку АЗПСМ м. Почаїв № 4 від 11 січня 2019 
року, депутатський акт обстеження від 11 січня 2019 року та керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах», затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет 
міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Тивонюк Марії Іванівні в 
розмірі 2000 ( дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Тивонюк Марії
Іванівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року № 8

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Плетянка, 39 «а»
гр. Капусника Павла Петровича, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу взявши до уваги консультативний висновок Національного інституту 
раку м. Київ від 22.11,2018 року, довідку АЗПСМ м. Почаїв № 6 від 16.01.2019 
року та депутатський акт обстеження від 15 січня 2019 року та керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 
міської ради

Виріши в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Капусняку Павлу
Петровичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року №9

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Миську О.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Квіткова, 2 гр. Миська 
Олександра Васильовича , який провів похорон свого батька - Миська Василя 
Івановича про виділення йому одноразової грошової допомоги, керуючись 
п.а.ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

Виріши в:

1. Виділити гр., Миську Олександру Васильовичу одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Миську 
Олександру Васильовичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лі в ар Н.М. 
Бондар І ЇВ.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року № 10

Про зміну адресного номера 
житловому будинку, який 
належить гр. Горевичу U.K.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 
власниками та користувачам, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31,10,2016 року та розглянувши заяву гр. Горевича Павла Кириловича, 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Змінити адресний номер житлового будинку, який належить гр. 
Горевичу Павлу Кириловичу на праві приватної власності з номера 
«10» на номер «12» по вул. С, Крушельницької в м. Почаєві.

2. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне
господарство по вул. С. Крушельницької в м. Почаїв у відповідності 
до и. 1 даного рішення.

3. Гр. Горевичу П.К. встановити адресну табличку з № 12 на даному
житловому будинку. _

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар 11.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року № 11

Про зміну адресного номера 
житловому будинку з надвірними 
будівлями по вул. Чайковського

З метою впорядкування нумерації об'єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 
власниками та користувачам, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Ступак Антоніни Федорівни та Бас 
Ірини Василівни, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Змінити адресний номер житлового будинку з надвірними будівлями 
частина якого належить гр. Ступак Антоні ні Федорівні і частина якого 
належала гр. Лящу к Василеві Івановичу на праві приватної власності 
з номера «7» на номер «7а» по вул. Чайковського в м. Почаєві.

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

3. Гр. Ступак А.Ф. встановити адресну табличку № «7а» на даному
житловому будинку.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лі вар Н.М. 
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року № 12

Про зміну адресного номера 
нежитлової будівлі, яка 
належить гр. Шмигельському С.О.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів 
об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 
року та розглянувши заяву гр. Шмигельського Степана Омельяновича , 
виконавчий комітет міської ради

Виріши в:

1. Змінити адресний номер нежитлової будівлі площею 134,8 кв.м,. яка 
належить гр. Шмигельському Степану Омельяновичу з попереднього 
адресного номера «їв» на адресний номер «1г» по вул. Кременецька 
в м. Почаєві.

2. Кременецькому РК БТ1 внести зміни в адресне господарство
по вул. Кременецька в м. Почаїв у відповідності до п.1 даного 
рішення.

3. Гр. Шмигельському С.О. встановити адресну табличку з № «1г» на
даному нежитловому оудинку

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 25 січня 2019 року № 13

Про присвоєння адресних номерів 
земельним ділянкам, які належать 
гр. Бариш Х.Р.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. По чаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 
власниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 
міської ОТГ , затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Бариш Христини Романівни , 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:3924) площею 0,143 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка належить гр. Бариш Христині Романівні номер 
«45 г» по вул. Радивилівська в м. Почаїв.

2. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:3927) площею 0,0719 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка належить гр. Бариш Христині Романівні номер 
«45 д» по вул. Радивилівська в м. Почаїв.

3. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:3923) площею 0,03 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка належить гр. Бариш Христині Романівні номер 
«45 е» по вул. Радивилівська в м. Почаїв.

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.


