УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «08» листопада 2019 року

№

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Почаївської міської ради № 142
від 29.09.2015р. «Про утворення постійнодіючої міжвідомчої комісії з розгляду
питань щодо відключення споживачів
від мереж центрального опалення і
гарячого водопостачання та встановлення
індивідуального джерела опалення» із змінами

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою забезпечення реалізації прав споживачів на відмову від отримання послуг із
центрального опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального
джерела опалення та у зв’язку із звільненням старшого майстра Почаївської
теплодільниці КП ТОР «Тернопільтеплокомуненерго» виконавчий комітет міської
ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до (додаток 1) рішення виконавчого комітету Почаївської
міської ради № 142 від 29.09.2015р. «Про утворення постійно-діючої
міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо відключення споживачів від
мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та встановлення
індивідуального джерела опалення» із змінами та викласти його згідно
додатку.

Міський голоіваі |
■’

Максимчутс С.В.

і

? И4
,

В.С. БОЙКО

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради від
08 листопада № 169

Склад
постій но-діючої міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо відключення
споживачів від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання та
встановлення індивідуального джерела опалення

L Голова комісії - Максимчук Сергій Вікторович - заступник міського
голови;
2. Секретар комісії - Лівар Надія Миколаївна - керуюча справами, секретар
виконкому міської ради;

Члени комісії:
3. Ковальчук Віктор Іванович - начальник Почаївського ККП;
4. Ягеніч Михайло Сергійович - старший майстер Почаївської теплодільниці;
5. Лотоцька Світлана Петрівна - вчитель хореографії Почаївської музичної
школи;
6. Західна Олександра Тарасівна - завідувач клініко-діагностичної лабораторії
Почаївської РКЛ;
7. Бондар Галина Володимирівна - спеціаліст юридичного відділу міської
ради.

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету

Н.М. Лівар

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ /^2

від «08» листопада 2019 року
Про створення міжвідомчої комісії з
обстеження стану жилих будинків Державного
житлового фонду при виконавчому комітеті
Почаївської міської ради

З метою здійснення обстеження стану жилих будинків Державного житлового
фонду для встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам,
відповідно до статей 7, 8, 15 Житлового кодексу Української РСР, Положення про
порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності
санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень
непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів
Української РСР від 26.04.1984 № 189, керуючись статтями ЗО, 52, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Створити міжвідомчу комісію з обстеження стану жилих будинків
Державного житлового фонду при виконавчому комітеті Почаївської міської
ради.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу комісію з обстеження стану жилих
будинків Державного житлового фонду при виконавчому комітеті Почаївської
міської ради, згідно додатку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Максимчука С.В.
S'"

Міський голова
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 08.11.2019р. № ^^£7

Положення
про міжвідомчу комісію з обстеження стану жилих будинків Державного
житлового фонду при виконавчому комітеті Почаївської міської ради
Це Положення про міжвідомчу комісію з обстеження стану жилих будинків
Державного житлового фонду при виконавчому комітеті Почаївської міської ради
(далі - Положення) розроблено на підставі Положення про порядок обстеження
стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним
вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для
проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від
26.04.1984 № 189 та з метою реалізації повноважень органу місцевого
самоврядування, передбачених статтями 7, 8 та 15 Житлового кодексу Української
РСР, статті ЗО Закону України «Про місцеве с самоврядування в Україні».
L Загальні положення

1.1. Міжвідомча комісія з обстеження стану жилих будинків Державного
житлового фонду при виконавчому комітеті Почаївської міської ради (далі міжвідомча комісія) є постійно діючим колегіальним органом при виконавчому
комітеті Почаївської міської ради.
1.2. Всі рішення (висновки) міжвідомчої комісії підлягають затвердженню
виконавчим комітетом Почаївської міської ради.
1.3. Міжвідомча комісія не є юридичною особою, її діяльність заснована на
повноваженнях органу місцевого самоврядування.
1.4. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, Житловим кодексом УРСР, державними будівельними та санітарними
нормами, рішеннями виконавчого комітету Почаївської міської ради.

II. Мета, завдання та компетенція міжвідомчої комісії
2.1. Метою міжвідомчої комісії є визначення санітарно-технічного стану жилих
будинків (жилих приміщень) та допомога громадянам у реалізації їх прав на житло.
2.2. Основними завданнями міжвідомчої комісії є:
а) розгляд поданих власниками будинків (будівель) або приміщень документів;
б) обстеження стану жилого будинку (жилого приміщення) та складання акту за
встановленою формою;
в) встановлення причини незадовільного стану жилого будинку (жилого
приміщення);
г) при визнанні жилого будинку (жилого приміщення) непридатним для
проживання внесення виконавчому комітету Почаївської міської ради пропозиції з
проектом відповідного рішення;
ґ) визнання нежилого приміщення придатним для постійного проживання в
ньому (переведення з нежилого в жиле).
2.3. Міжвідомча комісія вивчає обставини, аналізує надані документи (в т.ч.
технічні висновки), вносить рекомендації виконавчому комітету Почаївської міської
ради з наступних питань:

- про визнання жилого будинку або жилого приміщення аварійним і
непридатним для подальшої експлуатації з можливістю знесення або без такої;
- про переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі;
- про переведення службових і інших приміщень в жилі (які призначені для
постійного проживання).
і
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ПІ. Права та обов’язки міжвідомчої комісії
3.1. Міжвідомча комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
3.1.1. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій всіх форм власності (за
погодженням з їх керівниками), незалежних експертів, а також отримувати від них
необхідну для виконання покладених завдань інформацію.
3.1.2. Запитувати і безкоштовно одержувати від органів державної реєстрації
нерухомого майна, державних реєстраторів та власників будинків (будівель) та
приміщень, що обстежуються, відомості, які необхідні для роботи.
3.1.3. З метою обстеження входити в жилі та нежилі будівлі, за згодою їх
власників.
3.1.4. Використовувати матеріальні ресурси виконавчого комітету Почаївської
міської ради (приміщення, канцелярське приладдя, оргтехніку, транспорт і т.п.),
якщо це необхідно для виконання покладених завдань.
3.1.5. Готувати на розгляд та затвердження виконавчого комітету Почаївської
міської ради свої пропозиції (рекомендації) з питань, зазначених у пунктах 2.2. та
2.3. цього Положення.
3.2. Міжвідомча комісія зобов’язана:
3.2.1. Своєчасно розглядати звернення та приймати щодо них відповідне
рішення з питань, які стосуються повноважень комісії, відповідально підходити до
вирішення поставлених завдань.
3.2.2. Складати акти обстеження об’єктів та направляти їх відповідним
органам для прийняття рішення.
3.2.3. В разі виявлення аварійної будівлі, що створює реальну небезпеку для
громадян, оперативно вживати заходів щодо попередження про це власника будівлі,
а також відповідні служби та органи влади.
3.2.4. Використовувати надані матеріальні ресурси і повноваження тільки для
досягнення цілей, пов’язаних з виконанням покладених цим Положенням завдань.
3.2.5. З усіх інших питань, які не регламентовані цим Положенням,
міжвідомча комісія керується нормами діючого законодавства України, рішеннями
Почаївської міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями Почаївського
міського голови.

IV. Порядок обстеження жилих будинків з метою визначення їх санітарнотехнічного стану
4.1. Під час обстеження санітарно-технічного стану жилих будинків
перевіряється:
а) двір будинку та елементи його благоустрою;
б) фундаменти, підвали;
в) стіни та елементи фасадів (балкони, еркери, карнизи тощо);
г) дах будинку та обладнання на ньому (димові і вентиляційні канали та інше);
ґ) поверхи жилого будинку, включаючи їх конструкції;

д) інженерне обладнання.
4.2. Для обстеження стану жилих будинків міжвідомча комісія, у разі
необхідності, може залучати фахівців проектних і науково-дослідних організацій та
органів і закладів санітарно-епідеміологічної служби.
4.3. Якщо під час обстеження стану жилого будинку, квартири Державного
житлового фонду буде виявлено невідповідність санітарним і технічним вимогам
цього будинку/квартири (жилих приміщень), яку можливо і доцільно усунути
шляхом проведення капітального ремонту, власник (балансоутримувач)
будинку/квартири (жилого приміщення) вирішує в установленому порядку питання
про проведення такого ремонту.
4.4. В разі неможливості або недоцільності проведення капітального ремонту
власник (балансоутримувач) будинку (жилого приміщення) або уповноважена ним
особа вносить до виконавчого комітету Почаївської міської ради пропозицію про
визнання жилого будинку (жилого приміщення) таким, що не відповідає вказаним
вимогам і є непридатним для проживання. При цьому додаються такі документи:
а) акт обстеження стану жилого будинку з відповідним висновком;
б) технічний паспорт жилого будинку з даними про його фізичну зношеність;
в) висновок проектної або науково-дослідної організації (при необхідності)
щодо технічного стану жилого будинку (жилого приміщення) та про неможливість
або недоцільність проведення капітального ремонту будинку (жилого приміщення);
4.5. Виконавчий комітет Почаївської міської ради розглядає подані
міжвідомчою комісією матеріали і приймає рішення щодо придатності або
непридатності жилого будинку (жилого приміщення) для проживання.
4.6. Виконавчий комітет Почаївської міської ради веде облік непридатних для
проживання жилих будинків (жилих приміщень) та видає довідки або виписки з
рішень виконавчого комітету про визнання жилого будинку (жилого приміщення)
таким, що не відповідає санітарним І технічним вимогам.
4.7. Якщо жилий будинок (жиле приміщення) визнано невідповідним
санітарним і технічним вимогам та непридатним для проживання, виконавчий
комітет Почаївської міської ради може прийняти рішення про використання цього
будинку (приміщення) в інших цілях або про знесення будинку.
Якщо жилий будинок буде визнаний аварійним та таким, що має високий ризик
обрушення та не підлягає капітальному чи іншому виду ремонту, виконавчим
комітетом міської ради приймається рішення про визнання будівлі небезпечною, та
такою, що підлягає знесенню.
4.8. Рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради, які прийняті з
питань діяльності міжвідомчої комісії, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

V. Організація роботи міжвідомчої комісії
5.1. Організаційною формою роботи міжвідомчої комісії є її засідання, які
проводяться за необхідності.
5.2. Засідання міжвідомчої комісії є правомочним, якщо на ньому присутні
більше половини від її складу.
5.3. Рішення міжвідомчої комісії приймається простою більшістю голосів. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови міжвідомчої комісії або
його заступника, який головує на засіданні.
5.4. У разі, коли член міжвідомчої комісії з поважних причин не може бути
присутнім на засіданні, він за попереднім погодженням з головою направляє на
засідання свого представника з правом дорадчого голосу.

5.5. Рішення міжвідомчої комісії оформляється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні та секретар комісії.
5.6. Всі рішення (висновки) міжвідомчої комісії, прийняті в межах її
компетенції, носять рекомендаційний характер для виконавчого комітету
Почаївської міської ради в прийнятті відповідного акта.
5.7. Рішення міжвідомчої комісії, затверджені виконавчим комітетом
Почаївської міської ради, є обов’язковими для виконання відповідними фізичними
та юридичними особами.

VI. Склад міжвідомчої комісії
6.1. До складу міжвідомчої комісії входять:
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради,
що реалізує політику у сфері житлово-комунального господарства (голова комісії);
- начальник комунального підприємства Почаївський комбінат комунальних
підприємств (заступник голови комісії);
- начальник (у разі відсутності - спеціаліст) земельного відділу Почаївської міської
ради (секретар комісії);
- представник органу державного пожежного нагляду (за згодою);
- депутат Почаївської міської ради, голова постійної комісії з питань житловокомунального
господарства та
комунальної
власності,
промисловості,
підприємництва, транспорту та зв’язку;
- представник органу виконавчої влади, який реалізує політику у сфері архітектури
та містобудування (за згодою);
- представник Кременецького районного управління головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за згодою);
- член виконавчого комітету Почаївської міської ради;
- представник громадськості.
Комісія має право залучати в установленому порядку фахівців проектних,
науково-дослідних та інших організацій.
6.2. Загальний кількісний склад міжвідомчої комісії становить дев’ять осіб:
голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії та шість членів комісії.
6.3. Кількісний склад міжвідомчої комісії встановлюється виконавчим
комітетом Почаївської міської ради.
6.4. Персональний склад міжвідомчої комісії встановлюється, затверджується
та може змінюватися розпорядженням міського голови, виходячи із предмету
розгляду комісією питань та з інших критеріїв.
6.5. Відповідальним за організацію роботи комісії є голова міжвідомчої комісії,
який обіймає посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів міської ради.
6.5.1. Голова міжвідомчої комісії:
- організовує роботу комісії;
- скликає засідання та головує на них;
- дає доручення заступнику, секретарю та членам комісії;
- представляє комісію в органах державної влади та місцевого самоврядування.
6.6. Заступник голови міжвідомчої комісії виконує обов’язки голови комісії в
період його відсутності.
6.7. Секретар міжвідомчої комісії:
- забезпечує діловодство комісії (веде облік вхідної та вихідної документації,
протоколи засідань комісії);

- організовує підготовку матеріалів на засідання комісії;
- організовує підготовку матеріалів на засідання виконавчого комітету
Почаївської міської ради;
- забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень комісії.
VII. Заключні положення
7.1. Міжвідомча комісія створюється на невизначений термін.
7.2. Діяльність міжвідомчої комісії може бути припинена:
- на підставі рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради;
- з інших підстав, передбачених діючим законодавством України.
7.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку,
визначеному діючим законодавством України.

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету

Н.М. Лівар

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «08» листопада 2019 року

№

Про погодження Крутяк Р.Б.
розміщення тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності

Розглянувши заяву Крутяк Роксолани Богданівни щодо надання дозволу на
розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності вхід.
№ 980 від 17.10.2019р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України №244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити Крутяк Роксолані Богданівні розміщення тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності по вул. Радивилівська, 1, м. Почаїв в
межах дозволеної площі визначеної законодавством України.

2. Гр. Крутяк Роксолані Богданівні виготовити паспорт прив’язки на розміщення
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по вул.
Радивилівська, 1, м. Почаїв, згідно норм чинного законодавства України.
3. Ознайомити Крутяк Роксолану Богданівну з правилами благоустрою,
санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку Почаївської
МОТГ та відповідальністю за їх порушення.

Міський голова
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від «08» листопада 2019 року

№

Про погодження ФО-П Северину В.А.
розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності

Розглянувши заяву ФО-П Северина Віталія Анатолійовича щодо надання
дозволу на розміщення двох блокованих тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності вхід. № 571 від 15.10.2019р., керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 244 від
21.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити ФО-П Северину Віталію Анатолійовичу розміщення двох
блокованих тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
по вул. Шевченка, 15В, м. Почаїв в межах дозволеної площі визначеної
законодавством України.
2. ФО-П Северину Віталію Анатолійовичу виготовити паспорт прив’язки на
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
по вул. Шевченка, 15В, м. Почаїв, згідно норм чинного законодавства
України.

3. Ознайомити ФО-П Северина Віталія Анатолійовича з правилами благоустрою,
санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку Почаївської
МОТГ та відповідальністю за їх порушення. *

Міський голова
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМТТЕТ
РІШЕННЯ

№ 173

від 08 листопада 2019 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Швець М.І.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин вул. Польова, 1 гр. Швеця
Миколи Івановича , який просить виділити одноразову грошову допомогу у
зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги депутатський акт
обстеження від 31 жовтня 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 на виконання Програми «Соціальна підтримка
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2020 роки»,

Виріши в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Швецю Миколі Івановичу в
розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Швецю Миколі
Івановичу одноразову грошову, допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 174

від 08 листопада 2019 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Сімчуку Р.В,

Розглянувши заяву жителя с. Ст. Тар аж вул. Молодіжна, 37 гр. Сімчука
Ростислава Васильовича, пенсіонера, який просить виділити одноразову
грошову допомогу на лікування, взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв
від 28.05.2019 року та депутатський акт обстеження від 07 червня 2019 року
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах,
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020
роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сімчуку
Васильовичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

Ростиславу

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Сімчуку Ростиславу
Васильовичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 08 листопада 2019 року

№ 175

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Кваснюку В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Березина, 2 кв. 6 гр.
Квасшока Валерія Володимировича ,
який просить виділити одноразову
грошову допомогу на дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку
АЗПСМ м, Почаїв №188 від 02.10.2019 року , депутатський акт обстеження
від 16 жовтня 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
на виконання Програми ^Соціальна підтримка
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Кваснюку
Володимировичу в розмірі 2000 ( дві тисячі ) гривень.

Валерію

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кваснюку Валерію
Володимировичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова
Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 08 листопада 2019 року

№ 176

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Чучаку Ю.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Б. Хмельницького, 19 «а» гр.
Чучака Юрія Анатолійовича , який просить виділити одноразову грошову
допомогу на дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку АЗПСМ
м, Почаїв №118 від 27.05.2019 року , депутатський акт обстеження від 27
травня 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
на виконання Програми «Соціальна підтримка
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Чучаку Юрію Анатолійовичу
в розмірі 2000 ( дві тисячі ) гривень.
2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Чучаку Юрію
Анатолійовичу одноразову грощбву допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 08 листопада 2019 року

№ 177

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина, 24 гр.
Рущинської Павліни Семенівни , яка просить виділити одноразову грошову
допомогу на дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку Рівненського
обласного онкологічного диспансеру № 363 від 03.08.2017 року, депутатський
акт обстеження від 04 червня 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 жиїтєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету
№ 164 від 19 жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

Виріши в:
1. Виділити одноразову грошову допомогу гр.
Семенівні в розмірі 2000 ( дві тисячі ) гривень.

Рущинській Павліні

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Рущинській Павліні
Семенівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В,

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 178

від 08 листопада 2019 року
Про виділення одноразової
грошової допомоги на
поховання гр. Гурєвій В.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв провул. Гагаріна, 4 гр. Гурєвої
Валентини Андріївни , яка провела похорон свого сусіда - Пархомчука
Олександра Васильовича про виділення її 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 № і 64 від 19
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради
Вирішив:
1. Виділити гр. Гурєвій Валентині Андріївні
одноразову
допомогу в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.
2. Фінансовому
відділу
міської
ради
перерахувати
Валентині Андріївні одноразову гроціову допомогу.

Міський голова
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

грошову

гр. Гурєвій

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 179

від 08 листопада 2019 року
Про зміну адреси будинку
Почаївської дільниці Кременецького
РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго»

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв,
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх
власниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Положенням про порядок присвоєння та зміни
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31.10.2016 року та розглянувши
відношення № 672 від 05.11.2019 року
начальника Кременецького РЕМ , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:
1. Змінити адресу
будинку Почаївської дільниці Кременецького РЕМ
ВАТ «Тернопільобленерго» з попередньої адреси номера «14» по вул.
Садова на номер «14а» по вул. Фабрична в м. Почаїв.

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

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.с. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
№ 180

від 08 листопада 2019 року

Про зміну адреси житловому
будинку, який належить
гр. Синишиній Л.М.

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

Вирішив:
1. Змінити адресу житлового будинку, який належить гр. Синишиній
Ларисі Миколаївні на праві приватної власності з попередніх адрес
номера «З» по вул. Заньковецької, номера «23» по вул. Терешкової в м.
Почаїв на номер «23» по вул. С.Крушельницької в м. Почаїв.
2. Рекомендувати Кременецькому РК БТ1 внести зміни
господарство по вул. С.Крушспьницької в м. Почаїв у
доп.1 даного рішення.

в
адресне
відповідності

3. Гр. Синишиній Л.М. встановити адресну табличку з № «23» на даному
житловому будинку.

Міський голова

Лівар Н.М. :
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08 листопада 2019 року

№ 181

Про взяття на облік
по виділенню вільних земельних ділянок
під індивідуальне житлове будівництво
гр. Кубіковського Ю.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 3, гр. Кубіковського
Юрія Сергійовича, керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови взяття громадян на
облік по виділенню вільних земельних ДІЛЯНОК під індивідуальне житлове
будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання, затвердженим
рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від 27.02.2015р., виконавчий
комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під Індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Кубіковського Юрія
Сергійовича.
2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр.
Кубіковського Юрія Сергійовича.
3. Контроль за виконанням данорб рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу.

Міський голова

Онук В,В.
Бондар Г.В,

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08 листопада 2019 року

№ 182

Про вія іти на облік по виділенню
вільних земельних ділянок під
індивідуальне житлове будівництво
гр. Галяса P.O.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, 44, гр. Галяса Романа
Олександровича, керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови взяття громадян на
облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове
будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання, затвердженим
рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від 27.02.2015р., виконавчий
комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Взяти на облік но виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Галяса Романа
Олександровича.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр.
Галяса Романа Олександровича.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу.
Міський голова

Онук В.В.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 08 листопада 2019 року

№ 183

Про взяття на облік по виділенню
вільних земельних ділянок під
індивідуальне житлове будівництво
гр. Богайчук М.Р.
Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева, 13, гр. Богайчук Марії
Ростиславівни, керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови взяття громадян на
облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове
будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання, виконавчий
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ :

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Богайчук Марію
Ростиславівну,
2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр.
Богайчук Марію Ростиславівну на першочергову чергу.
Контроль за виконанням даног
відділу.
Міський голова
Онук В.В.
Бондар Г.В.

покласти на спеціаліста земельного

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 08 листопада 2019 року

№ 184

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

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Живова, 5, ір. Ярославіцького
Романа Васильовича, керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови взяття громадян
на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове
будівництво на території м. Почаїв, с. Затишшя та порядок їх надання, затверд женим
рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від 27.02.2015р., виконавчий
комітет Почаївської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Ярославіцького Романа
Васильовича.
2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр.
Ярославіцького Романа Васильовича.
3. Контроль за виконанням
відділу.

Міський голова
Онук В.В.
Бондар Г.В,

' рішення покласти на спеціаліста земельного

