
Україна
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 15» травня 2020року

Про затвердження містобудівної 
документації «Г енеральний 
план міста Почаїв
Кременецького району
Тернопільської області»

№2383

Розглянувши матеріали проекту «Генеральний план міста Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області», експертний звіт щодо 
розгляду містобудівної документації «Генеральний план м. Почаїв 
Кременецького району, Тернопільської області наданий Державним 
підприємством «Спеціалізована державна експертна організація центральної 
служби української державної будівельної експертизи» №00-1454-19/МД від 
07.04.2020 року, з метою забезпечення планомірного, економічного, 
обґрунтованого і комплексного розвитку міста, підвищення його рівня 
благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення, 
відповідно до ст. 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», взявши до уваги протокол громадського 
обговорення проекту містобудівної документації «Генеральний план м 
Почаїв Кременецького району. Тернопільської області», засідання 
архітектурно-містобудівної ради, беручи до уваги висновок депутатської 
комісії, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області» розроблений архітектурно- 
проектним бюро «Арко» в особі суб’єкта підприємницької діяльності 
Огоньок Вікторії Олегівни.



2. Дане рішення та матеріали містобудівної документації «Генеральний 
план м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області» оприлюднити 
на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради.

3. Земельному відділу Почаївської міської ради забезпечити процес 
підготовки рішень в сфері регулювання земельних відносин та містобудівної 
документації із дотриманням норм та обмежень, що визначені Генеральним 
планом м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 15 » травня 2020 року

Про внесення змін в рішення 
міської ради від 25.06.2019р. 
№ 1918 «Про встановлення 
єдиного податку на території
Почаївської ОТГ на 2020 рік»

№2384

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Податковим кодексом України, Законом України від 30.03.2020р. № 540-ІХ 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", Постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2", з метою підтримки суб’єктів підприємницької 

діяльності в умовах обмежуючих заходів, необхідних для убезпечення 

мешканців від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни в рішення міської ради від 25.06.2019р. № 1918 

«Про встановлення єдиного податку на території Почаївської ОТГ на 2020 

рік», а саме: доповнити п.2 реченням наступного змісту: «На період з 

01.04.2020р. по 30.04.2020 р. зменшити ставку єдиного податку та встановити 

в розмірі «0» відсотків для платників єдиного податку І та II груп, на яких 

поширюються обмеження, передбачені підпунктом 8 пункту 2 Постанови



Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" .

2. Встановити, що ставка, передбачена пунктом 1 цього рішення, 

застосовується до суб’єктів підприємницької діяльності, які до 01.07.2020 р. 

подали до органів Державної податкової служби відповідну заяву 

щодо зменшення розміру ставки із зазначенням виду діяльності, місця 

здійснення діяльності.

3. Сплачені суб’єктами господарювання суми єдиного податку на 

квітень 2020 року зараховуватимуться органами Державної податкової 

служби у рахунок майбутніх платежів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

бюджету.
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Й.С. Бойко



Додаток 1 до рішення 

Почаївської міської ради 

від 15 травня 2020р. № 2384 

 

Встановити на період з 01.04.2020 до 30.04.2020 ставку у розмірі 0% для 

платників єдиного податку І та ІІ груп, на яких поширюються обмеження, 

передбачені підпунктом 8 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 

змінами), та які здійснюють діяльність, передбачену такими кодами видів 

економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010: 

 
Cекція G Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів 

особистого вжитку. 

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих 

магазинах 

47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними 

приналежностями в спеціалізованих магазинах 

47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих 

магазинах 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами 

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 

одягом і взуттям 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих 

магазинах 

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для 

стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 

47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих 

магазинах 

47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими 

товарами для дому в спеціалізованих магазинах 



47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих 

магазинах 

47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 

спеціалізованих магазинах 

47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих 

магазинах 

47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

Секція Н Діяльність готелів і ресторанів 

55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання 

55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

причепів 

55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 

56.10 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 

56.30 Обслуговування напоями 

Секція І Діяльність транспорту та зв’язку  

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 

сполучення 

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

Підсекція К Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання 

послуг підприємцям 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 

82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована 

допоміжна офісна діяльність 

Секція N Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

86.23 Стоматологічна практика 

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 

Секція О Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у 

сфері культури та спорту 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 

93.11 Функціювання спортивних споруд 



93.12 Діяльність спортивних клубів 

93.13 Діяльність фітнес-центрів 

93.19 Інша діяльність у сфері спорту 

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 

  

 

 

 

Секретар міської ради     Уйван В.Я. 

 
 



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 15 » травня 2020 року №2385

Про встановлення ставок
з орендної плати за землю

Керуючись п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 10,12,265,284 Податкового кодексу України, Земельним 

кодексом України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА
1. Установити ставки оренди землі на території Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади та порядок їх нарахування згідно з 

додатком 1.

2. Розмір та умови внесення орендної плати, встановлюються у 

договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем на підставі 

діючих на час укладання розмірів орендної плати за земельні ділянки.

3. У випадку, коли земельна ділянка використовується за декількома 

функціональними напрямками, ставка орендної плати дорівнює більшій з 

напрямків, за якими використовується земельна ділянка.

4. До затвердження проекту землеустрою щодо організації і 

встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в межах 

Почаївської ОТГ фізичні та юридичні особи, які використовують земельні 

ділянки без правовстановлюючих документів на землю, щодо яких було 

прийнято рішення про відмову в передачі земельних ділянок в оренду або у 

власність, сплачують податок на землю в розмірі згідно зі ставками, 

затвердженими даним рішенням.



5. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття;

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради №14 від 

24.12.2015 року.

7. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Почаївської міської 

ради не пізніше як у десятиденний строк після прийняття рішення.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та

охорони навколишнього природного середовища.

В.С. Бойко



Додаток 1 до рішення 
міської ради №2385 

від 15 травня 2020 року

Ставки орендної плати за землю на території Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади та порядок їх нарахування

Код 
області

Код 
району

Код згідно з класифікатором 
об’єктів 

адміністративнотериторіального 
устрою України

Найменування 
адміністративнотериторіальної 

одиниці або населеного 
пункту, або території 

об'єднаної територіальної 
громади

Почаївська міська об’єднана 
територіальна громада

Вид цільового призначення земель (Згідно з 
Класифікацією видів цільового призначення 
земель, затвердженою Наказом Державного 
комітету України із земельних ресурсів від 

23 липня 2010 року №548, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 01 листопада 

2010 року за №1011/18306 (зі змінами)

% від нормативної грошової оцінки земель

Код Назва На території Почаївської 
ОТГ

1 2 3

01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 
виробництва - в межах - за межами

3%

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

3%

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства

3%

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства

3%

01.05 Для індивідуального садівництва 3%

01.06 Для колективного садівництва 3%
____________________________

01.07 Для городництва 3%

01.08 Для сінокосіння й випасання 
худоби - в межах - за межами

3%

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 3%
01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства
3%

01.11 Для надання послуг у сільському 3%



господарстві

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків 

сільськогосподарської продукції

3%

01.13 Для інших земель 
сільськогосподарського 

призначення - в межах - за межами

3%

01.14 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного фонду

3%

02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва й обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка)

3%

02.02 Для колективного житлового 
будівництва для об’єднань 

співвласників багатоквартирних 
будинків

3%

02.03 Для будівництва й обслуговування 
багатоквартирного житлового 

будинку, - для об’єднань 
співвласників багатоквартирних 

будинків

3%

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання

3%

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів

3%

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва

3%

02.07 Для іншої житлової забудови 3%
02.08 Для збереження та використання 

земель природнозаповідної о фонду
3%

02.09 Для будівництва і обслуговування 
паркінгів та автостоянок на землях 
житлової та громадської забудови

3%

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 

будинку з об’єктами 
торговорозважальної та ринкової 

інфраструктури

3%

03 Землі громадської забудови

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади 

та місцевого самоврядування

3%

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти

3%

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров'я 

та соціальної допомоги

3%

03.04 Для будівництва та обслуговування 3%



будівель громадських та релігійних 
організацій

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно- 

просвітницького обслуговування - 
атракціони та лунопарки

3%

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних 

організацій та органів

3%

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі - з продажу 

автомобілів - торговельні 
майданчики (окремо розташовані) - 

під об’єктами торгівлі 
нафтопродуктами, скрапленим та 

стислим газом для автотранспорту - 
автомийки, об’єкти з ремонту 

автомобілів, атракціони та 
лунопарки

3%

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об'єктів туристичної 

інфраструктури - закладів 
громадського харчування - 
атракціони та лунопарки

3%

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитнофінансових 

установ

3%

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури - 

автомийки, об’єкти з ремонту 
автомобілів, атракціони та 

лунопарки

3%

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки

3%

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 

обслуговування

3%

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування - автомийки, 

об’єкти з ремонту автомобілів - під 
об’єктами торгівлі 

нафтопродуктами, скрапленим та 
стислим газом для автотранспорту

3%

____________________________
03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів Міністерства 
надзвичайних ситуацій України

3%

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської 

забудови - автомийки, об’єкти з 
ремонту автомобілів

3%

03.16 Для збереження й використання 
земель природнозагювідиого фонду

3%



03.17 Для розміщення та експлуатації 
закладів з обслуговування 

відвідувачів об’єктів рекреаційного 
призначення

3%

04 Землі природно-заповідного фонду

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників

3%

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників

3%

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків

3%

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів

3%

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків

3%

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків

3%

04.07 Для збереження та використання 
парків-гіам’яток садовопаркового 

мистецтва

3%

04.08 Для збереження та використання 
заказників

3%

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ

3%

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи

3%

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків

3%

05 Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення ( 
лікувальні властивості, які викор 

використовуватися для профілакп 
людей)

землі, що мають природні 
истовуються або можуть 
іики захворювань і лікування

06.01 Для будівництва й обслуговування 
санаторно 

-оздоровчих закладів 
- дитячі оздоровчі заклади

3%

06.02 Для розробки родплищ природних 
лікувальних ресурсів

3%

06.03 Для інших оздоровчих цілей 3%

06.04 Для цілей збереження та 
використання земель 

природнозяповіднпго фонду

3%

07 Землі рекреаційного призначення

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення

- дитячі оздоровчі заклади - 
атракціони та лунопарки

3%

07.02 Для будівниці ва та обслуговування 3%



об’єктів фізичної культури і спорту
------------------------------------------ ,

07.03 Для індивідуальною дачного 
будівництва

3%

07.04 Для колективного дачного 
будівництва

3%

07.05 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного фонду

3%

08 Землі історико-культурного призначення

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
кул ьту рі ої спал щи н и

3%

08.02 Для розміщення і а обслуговування 
музейних закладів

3%

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення

3%

08.04 Для збереження і а використання 
земель природнозаповідного фонду

3%

09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства 

й пов’язаних з ним послуг
3%

09.02 Для іншого лісогосподарського
призначення

3%

09.03 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного фонду

3%

10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за 

в< ці. н и м н об ( ктя м и
3%

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами

3%

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення

3%

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами й 
каналами

3%

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів

3%

10.06 Для сінокосіння 3%
10.07 Для рибогосподарських погреб 3%

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей

3%

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт

3%

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд

3%

10.11 Для будівник’гя га експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально- 

оздоровчих закладів у межах

3%



прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів

10.12 Для збереження іа використання 
земель природнлчяппріднпго фонду

3%

11 Землі промисловості

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, 
що пов'язані з користуванням 

надрами

10%

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості

10%

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 
організацій і підприємств

10%

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари 
та гарячої води. ібирапня, очищення 

та розподілення води)

10%

11.05 Для збережеш'я та використання 
земель природнозаповідного фонду

10%

12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 
транспорту

8%

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 

транспорту

8%

12.03 Для розміщення іа експлуатації 
будівель і споруд річкового 

транспорт \

8%

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 

транспорту і а дорожньою 
господарства

8%

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 

транспорту

8%

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного 

транспорт у

8%

12.07 Для розміщення іа експлуатації 
будівепв ’ ciiopvn міського 

електротранспорт}-

8%



12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних 
операцій

8%

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 

транспорту

8%

12.10 Для збереження та використання 
земель природнозаповідного фонду

8%

12.11 Для розміщення і а експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу - під 

об’єктами торгівлі 
нафтопродуктами, скрапленим та 

стислим газом для автотранспорту - 
автомийки. об’єкти з ремонту 

автомобілів - мотелі

8%

13 Землі зв 'язку
13.01 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікацій
12%

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд об'єктів 

ПОШТИВОГО ЗВ ЯЗКУ

12%

13.03 Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв'язку

12%

13.04 Для збереження и використання 
земель природнозаповідного фонду

12%

13.05 Для розміщення п постійної 
діяльності державної служби 

спеціального зв’язку та захисту 
інформації України

12%

14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруочих підприємств, 
установ і організацій - 

обслуговування та експлуатації 
об’єктів енергетики, які виробляють 

електричну енергію 3 
відновлюваних джерел енергії, 

включаючи технологічну 
інфраструктуру таких об’єктів 
(виробничі приміщення, бази, 
розподільчі пункти (пристрої), 

електричні підстанції електричні 
а гррсжі '

12%

14.02 Для розміщення, 'удівішцтва, 
експлуатації та обслуговування 

будівель і спору. пб>чсгів передачі: - 
електричної енергії - теплової 

енергії

12%



15 Заил/оборони

15.01 Для розміщення та постійної 
діяльності Збройних сил України

12%

15.02 Для розміщення та постійної 
діяльності внутрішніх військ МВС

12%

15.03 Для розмішений та постійної 
діяльності Державної прикордонної 

служби України

12%

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби безпеки України

12%

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності Державної спеціальної 

С.п v Ж‘б 11 гранено рту

12%

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 

розвідки У країни

12%

15.07 Для розміщення та постійної 
діяльності інших, створених 

відповідно до законів України, 
військових форму ваш»

12%

15.08 Для збереження іі використання 
земель природш •.ановідшн'о фонду

12%

16 Землі запасу 12%

17 Землі резервного фонду 12%

18 Землі загального користування 12%

19 Для цілей підрозділів 16 - 18 та 
збереження й використання земель 

природно-заповідного фонду

12%

Ставки орендної плати за землю території ІІочаївської міської об’єднаної 
територіально' громади та пори іокїх нарахування

1. Річний розмір орендної плати, встановлюється у відсотках (%) до нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки

2. Підставою для укладання до і овору оренди земельної ділянки є рішення сесії 
Почаївської міської ради про передачу ділянки Сії частини) в оренду (або протокол 
аукціону в разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах) з 
обов’язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (ст. 19 
Земельного кодексу України) та категорії земель за функцією використання на момент 
прийняття рішення.

3. Умови і строки внесення орендної п .и и і землю встановлюється за угодою сторін у 
договорі оренди між Почаївської ' " 1 жю ? і.юю га орендарем.

4.. За несвоєчасне внесення орендної плати справляється пеня у встановленому законом 
розмірі та порядку.



5. У разі систематичного (протягом трьох і більше місяців поспіль) невнесення орендної 
плати орендодавець має право вимагати дострокового розірвання договору в судовому 
порядку.

6. В разі внесення змін до ставок орендної плати визначених у цьому додатку договір 
оренди підлягає обов’язковому перегляну. про що зазначається в умовах договору оренди 
землі.

7. В разі надання земельної ділянки ;; ля одінництва нових (або реконструкції існуючих) 
об’єктів нерухомого майна, розмір орендної плати встановлюється на нормативний період 
будівництва (реконструкції), але не більше ніж на 3 (три) роки. По закінченню 
будівництва розмір орендної плати встановлюється на загальних підставах, визначених 
цим додатком. Будівництво вважається закінченим з моменту прийняття об’єкта в 
експлуатацію.

8. У разі здавання в оренду об’єктів нерухомості, розташованих на орендованій земельній 
ділянці, орендна плата за землю нараховується відповідно до її фактичного 
функціонального використання (в залежності від виду діяльності, який буде здійснювати 
орендар приміщень).

9. В разі надання земельної ділянки н оренду за одним договором двом і більше 
орендарям, орендарі несуть солідарну відповідальність за своєчасне і повне внесення 
орендної плати за землю.

Секретар міської ради В.Я. Уйван<



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 15 » травня 2020 року №2386

Про внесення змін в рішення
Почаївської міської ради №483 
від 16.09.2016 року
«Про створення тендерного комітету 
та затвердження Положення 
про тендерний комітет».

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Законом 

України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та 

деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних 

закупівель, беручи до уваги Наказ Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України №557 від 30.03.2016 року, керуючись Законом України 

«1 Іро місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в додаток №2 рішення №483 від 16.09.2016 року «Про 

затвердження Положення про тендерний комітет Почаївської 

міської ради», виклавши у редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та

.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення міської ради 

№>2386 від «15» травня 2020року

ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний коміт ет Почаївської міської ради

і. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене» нідіюві; ил д<» вимог Закону України «Про публічні
закупівлі» (далі - Закон) і визначу правовим статус, загальні організаційні та процедурні 
засади діяльності тендерної о ком : і також права, обов'язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі - комітет) службові (посадові) та інші особи Почаївської 
міської ради, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі 
згідно із Законом.

1.3. Метою створення комітету г організація та проведення процедур закупівель на 
засадах колегіальності та неупередженості.

1.4. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими 
актами з питань публічних гак} и вс і га тім і Іоложенням.

II. Засади дія.н,нооі гендерного комітету
2.1. Замовник може утворювати підорний комітет (комітети) для організації та 

проведення процедур закупівель.

Склад тендерного комітету затверджується рішенням замовника. У разі делегування 
повноважень щодо затвердження персонального складу тендерного комітету міському 
голові, зміни та доповнення до складу тендерного комітету вносяться на підставі 
розпорядження міського голови. До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2. Не можуть входити до складу тендерного комітету посадові особи та
представники учасників, члени їхні:- ■ ;м- іі. а оадож народні депутати України, депутати 
Верховної Ради Автоном1 юі • • чпп і’рим та депутати міської, районної у місті,
районної, обласної ради.

Членство в тендерному комітеті че повінню отворювати конфлікт між інтересами 
замовника та учасника чи між інісрс< ами учасників процедури закупівлі, наявність якого 
може вплинути на об’єктивність і ч. ■ передженість прийняття рішень щодо вибору 
переможця процедури закупівлі

2.3. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова.

Голова тендерного комітету призначається замовником, організовує роботу комітету 
та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.4. Голова комітету иришачас щсгуїіника (заступників) голови, секретаря з числа 
членів комітету та визначаг ф\ ючиї • »/ ю: чпч>а комітету.



У разі відсутності голови комі іс ііоі о обов'язки виконує заступник голови комітету 
(якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них 
виконуючого обов'язки голови комітет-/ на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря ; т' т-т; ного обов'язки виконує інший член комітету, 
визначений його головою.

Рішення голови комітет чі(> ю призначення заступника (заступників) голови та 
секретаря комітету, визначені «:<•• нтчій южного члена комітету та вирішення інших 
питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комі і сі \ є іасідання, яке є правомочним за присутності на ньому 
не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаю і вся головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягиют розгляду на засіданні комітету, та порядок денний 
доводяться до відома членів комі і о ' ,'і<> но'.ягку засідання.

2.6. Рішення тендерної ом; и : < Ь рмлюється протоколом із зазначенням дати
прийняття рішення. У ріпю"" ' з результати поіменного голосування членів
комітету, присутніх на засіданні тс ілсрного комітету, з кожного питання. Протокол 
підписується всіма членами коміісі ирису; піми на його засіданні. У разі відмови члена 
тендерного комітету підписати протокол про не зазначається у протоколі з обґрунтуванням 
причин відмови.

2.7. Тендерний комітет:

1) планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель;

2) здійснює вибір процедури закупівлі;

3) проводить процедури іяк-упіпеиі, пи ;іі,і'іепчі Законом «Про публічні закупівлі» та 
перевищують вартість 200ТК тіг гри. товарів і послуг та 1500,00 тис. грн. для робіт;

4) забезпечує рівні умови пля п ”’ ■ w 'Н'-ір „путинний та чесний вибір переможця;

5) забезпечує складання, затвердження іа збери алия відповідних документів з питань 
публічних закупівель, визначених ним Законом та відносяться до функцій зазначених в 
пункті 2.7. цього Положення;

6) забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до 
цього Закону та стосуються процедур та дій визначених пп.З п.2.7. цього Положення;

7) надає роз’яснення особам, і н .мір взяти участь у процедурі закупівлі щодо
змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

8) ЗДІЙСНЮЄ ІНШІ ДІЇ, передбачені 'Я’ТМ’' '*

2.8. Голова, секретар ы і' ші ч тчи зміїсту можуть пройти навчання з питань 
організації та здійснення зак- и. І;

2.9. Члени комітету мають право:

- брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, 
що будуть закуповуватися.



- аналізувати та/або отрину1--іп в інформацію щодо виконання договорів, укладених 
відповідно до Закону;

- ВИНОСИТИ ПИТаННЯ На РОЗГЛЯД і-лмп•••п

- прийняти рішення з оформленням ві повідного протоколу комітету щодо необхідності 
виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні 
інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

- одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення 
процедур закупівель;

- уносити свою окрему думку до про-’-лкопів засідань комітету;

- ініціювати створення робочих рун < числа службових (посадових) та інших осіб
структурних підрозділів з '?1 піч- ‘ п гпю складання технічних вимог до предмета
закупівлі, ПІДГОТОВКИ ПрОСК’Ч НІН'.

- здійснювати інші дії, передбачені << cm

2.10. Члени комітету зобов'я запі:

- брати участь у всіх його засід. и ■ ■ < ще і о.

- організовувати та проводити процедури закупівель;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

- дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

- ЗДІЙСНЮВаТИ ІНШІ ДІЇ, Пере ’Щтрпі 3 ч-пчом

2.11. Голова комітет у

- організовує роботу комітету.

- приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

- визначає дату і місце проведення засідань комітету:

- пропонує порядок денний засідань комітету:

- веде засідання комітету;

- уносить на розгляд керівника замовника пропозиції шодо змін у складі комітету;

- здійснює інші повноваження віліюі.і.н'ч до законодавства.

2.12. Секретар комітету г <

- ведення та оформлення ІІрОТОК" 'В мсфанк комітету;

- оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його 
діяльності;

- за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

- зберігання документів ЩОДО ?іпмс«іення публічних закупівель;

- дотримання вимог законодавств •>. пнтяш. и іонлдства під час роботи з документами;



- розміщення інформації гро публічні члк’ліівлі на всб-порталі Уповноваженого органу
через авторизовані електро»'?! ні-ни•«-

- виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на 
комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, 
розробленими відповідно до Закон . ни комітету несуть відповідальність згідно із 
законами України.

2.15. Голова та секрсч ар кон і ■ ■ песу-іь відповідальність за повноту та достовірність 
інформації, що оприлюдни*-т мод ю вео-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель для загального доступу

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 15 » травня 2020 року №2387

Про визнання таким, що 
втратило чинність рішення 
Почаївської міської ради №2063 
«Про призначення відповідальної 
особи за здійснення допорогових 
закупівель»

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Законом 
України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та 
деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних 
закупівель», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. З моменту набуття чинності даного рішення визнати таким, що 

втратило чинність рішення міської ради №2063 від ЗО серпня 2019 року.

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

голова/
Чубик А.В. (A

А X/—х 
^*7405^ ' 

У К Р ї

j/b.C. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «15» травня 2020 року № 2388

Про звільнення від орендної плати 
за користування майном, що є 
власністю територіальної громади міста Почаїв

Розглянувши заяви ФО-П Войтюк Г.М., ФО-П Липки Л.М., ФО-П Циганюка О.А., 
керуючись частиною шостою статті 762 Цивільного кодексу України, Законом України "Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COV1D-19", 
статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити від сплати орендної плати за оренду комунального майна орендарів, які в 
період дії карантину фактично призупинили діяльність в орендованих приміщеннях, що 
є комунальною власністю та звернулися в указаний період до Почаївської міської ради із 
відповідною письмовою заявою, з дати подання заяви до закінчення терміну дії 
карантину.

2. Звільнити від сплати орендної плати за оренду комунального майна:
2.1. з 17.03.2020р. до закінчення терміну дії карантину — орендарів, які розміщуються в 

опорному закладі Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 
міської ради:

- ФО-П Войтюк Галину Михайлівну (договір оренди нерухомого майна № 19 від 
01.04.2019р.);

- ФО-П Липку Лідію Максимівну (договір оренди нежитлового приміщення, що належить 
до спільної власності територіальних громад, сіл, міст Кременецького району від 
23.04.2012р. № 117-7/4, із змінами).

2.2. з 13.04.2020р. до 12.05.2020р. — орендарів, які використовують майно за.такими 
напрямками: торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та 
канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для закладів
освіти:

- ФО-П Циганюка Олександра Аркадійовича (договір найму (оренди) від 21.08.2013р. за 
рестровим№ 1443).

3. Доручити Почаївській міській раді припинити нарахування орендної плати та штрафних 
санкцій за користування майном комунальної власності, зазначених у пункті 2 даного 
рішення без внесення змін до договорів оренди.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «15» травня 2020 року № 2389

Про звільнення від сплати пайової участі 
за користування об’єктом благоустрою по 
вул. Возз’єднання, м. Почаїв

Розглянувши заяву голови спілки підприємців «Почаївський ринок» Рудського 
С.Л. за вхід. № 235 від 14.04.2020р., керуючись Законом України "Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19", статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи п. 3.3 Типового договору щодо пайової участі в користуванні 
об'єктом благоустрою, затвердженого Почаївською міською радою № 1025 від 
12.10.2017р., враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити від сплати пайової участі за користування об’єктом благоустрою спілку 
підприємців «Почаївський ринок», які в період дії карантину фактично 
призупинили діяльність по вулиці Возз’єднання, м. Почаїв та звернулися в 
указаний період до Почаївської міської ради із відповідною письмовою заявою, з 
01 квітня 2020р. до видання особливого розпорядження місцевою комісією з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади.

2. Доручити Почаївському комбінату комунальних підприємств припинити 
нарахування плати щодо пайової участі за користування об’єктом благоустрою та 
штрафних санкцій за користування об’єктом благоустрою з 01 квітня 2020р. 
спілці підприємців «Почаївський ринок» по вулиці Возз’єднання, м. Почаїв, без 
внесення змін до договорів щодо пайової участі в користуванні об’єктом 
благоустрою.

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

В.С. БОЙКО
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від«15 »травня 2020 року
•4Н

№2390

Про внесення змін до договору оренди землі
' №1 від «30»грудня 2015 року

Розглянувши заяву ТОВ «Об’єднана мода України» від 21.04.2020р за 
вх. №211, керуючись ст.93 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про оренду землі», п.34 ч.І ст.26 Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до діючого договору оренди землі №1 від 30.12.2015
року, укладеного між Поуаївською міською радою та компанією « 
ЕЙЕНДОМССЕЛЬСКАБЕТ АФ 11/9 2011 АпС» шляхом укладання
додаткової угоди №1 до договору оренди землі №1 від 30.12.2015 року 
замінивши Орендаря з Компанії «Ейендомссельскабет АФ 11/9 2001 АпС» на 
Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Об’єднана мода України» ( 
ідентифікаційний код юридичної особи: 31895961; адреса місцезнаходження: 
79066, Україна, м. Львів, вул.. Вулецька, буд.14).

2. Доручити Почаївському міському голрві Бойко В.С. підписати та 
скріпити печаткою додаткову угоду №1 до договору оренди землі №Г від 
30.12.2015 року впродовж місячного строку з моменту прийняття даного 
рішення.

3. Затвердити текст додаткової угоди №1 до договору оренди землі №1 
від ЗО. 12.2015 року (додаткова угода додається)

4. Товариство з Обмеженою Відповідальністю « Об’єднана мода 
України» зареєструвати додаткову угоду №1 до договору оренди землі №1 
від 03.12.2015 року в установленому законодавством порядку у 5-денний 
термін з моменту підписання даної угоди та здійснити фінансування вказано" 
реєстраційної дії.



5. Підписану та зареєстровану додаткову угоду №1 до договору оренди 
землі №1 від 30.12.2015 року подати на затвердження Почаївською міською 
радою.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «15» травня 2020 року № ЛЖ •

Про затвердження додаткової угоди 
до договору оренди землі

Керуючись п.43 ч.І ст.26, п.34 ч.І ст.26, п.16 ч.4 ст.42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити додаткову угоду №1 до договору оренди землі від 
05.12.2007 року укладену між Гіочаївською міською радою в особі 
Почаївського міського голови Бойка Василя Сергійовича та фізичною 
особою-підприємцем Скальською Іриною Іванівною, яку зареєстровано 
відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права за індексним 199888733від 
12.02.2020 р.

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

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 15 » травня 2020 року

Про передачу коштів з
Почаївського міського бюджету до
Кременецького районного 
бюджету

№ 2392

Для повноцінного функціонування системи охорони здоров’я на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, з метою 
забезпечення умов для належного надання медичної допомоги населенню в 
період загрози ураження вірусом COVID-19, погашення заборгованості по 
виплаті заробітної плати медичним працівникам, керуючись ст. 89, 101 
Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського місцевого бюджету до 
Кременецького районного бюджету як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного 
трансферту в сумі 310,00 (триста десять тисяч) тис. гривень на галузь « Охорона 
здоров’я.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої 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 іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету.

В.С. Бойко

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

,</ ' ‘Г н' '-и..

Міський голо
о 1 \

Чубик А.Вд'--' '

^*74052
К Р ₽



Додаток 1 
до рішення міської ради 

№2392 від 15 травня 2020 року

ДОГОВІР №_

ПРО ПЕРЕДАЧУ ТА ПРИЙНЯТТЯ 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 коштів іншої субвенції на 
галузь охорони здоров’я з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту в розмірі 310,00 тис. 
(триста десять тисяч) 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 перерахунок коштів іншої 
субвенції на галузь охорони здоров’я на рахунок Кременецького районного 
бюджету в розмірі 310,00 тис. (триста дясять тисяч) грн.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується спрямувати кошти на рахунок установи 
«КНП Почаївська РКЛ» для здійснення видатків по галузі «охоронна здоров’я» 
на:

- виплату заборгованості по виплаті заробітної плати медичним 
працівникам в сумі 300,00 (триста тисяч) грн;

- придбання пробірок медичних для проведення тестування хворих на 
COVID-19 -в сумі 10,000 (десять 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 моменту його 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’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 15 » травня 2020 року № 2393

Про передачу коштів з 
Почаївського міського бюджету до 
Тернопільського обласного 
бюджету

З метою забезпечення відповідних обсягів співфінансування проекту 
«Реконструкція філії «Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Почаївської міської 
ради за адресою: вул. Шкільна 2, с. Старий Тараж Кременецького району 
Тернопільської області», що може реалізуватися за рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розвитку, керуючись ст. 89, 101 Бюджетного кодексу 
України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати з Почаївського місцевого бюджету до Тернопільського 
обласного бюджету як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту 
кошти в сумі 1641,95 тис. ( один мільйон шістсот сорок одна тисяча дев’яносто 
п’ять) гривень для співфінансування проекту «Реконструкція філії 
«Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Почаївської міської ради за адресою: 
вул. Шкільна 2, с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області».

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Тернопільського обласного бюджету 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 
Тернопільського обласного бюджету.

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

Міський голе
Чубик А.В. $

и
В.С. Бойко



Додаток 1 до рішення 
міської ради №2393 
від «15» травня 2020 року

ДОГОВІР
про передачу іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до 

Тернопільського обласного бюджету

Цей договір укладено з метою забезпечення відповідних обсягів 
співфінансування з місцевого бюджету проекту «Реконструкція філії 
«Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Почаївської міської ради за адресою: 
вул. Шкільна 2, с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської 
області», що реалізовуватиметься за рахунок коштів ДФРР у 2020 році на 
території Почаївської ОТГ.

Договір укладено вдповідно до вимог статей 93, 101 Бюджетного 
кодексу України.

І. СТОРОНИ ДОГОВОРУ
1.1. Сторонами договору є Тернопільська обласна рада в особі голови 

обласної ради Овчарука В.В. та Почаївська міська рада в особі Почаївського 
міського голови Бойка В.С., які діють на підставі Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні".

ТІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом договору є передача до обласного бюджету 

Тернопільської області з місцевого бюджету Почаївської міської ради коштів в 
сумі 1641,95 тис. ( один мільйон шістсот сорок одна тисяча дев’яносто п’ять) 
гривень на співфінансування проекту «Реконструкція філії «Старотаразька 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Почаївської міської ради за адресою: вул. 
Шкільна 2, с. Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області».

Ш. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

3.1. Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у видатках 
місцевого бюджету Почаївської міської ради у 2020 році іншої субвенції з 
місцевого бюджету обласному бюджету Тернопільської області.

3.2. Одержувач коштів, який визначається рішенням Тернопільської 
обласної ради зобов’язується спрямувати кошти пердбачені даним договором 
на співфінансування «Реконструкція філії «Старотаразька загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 
Почаївської міської ради за адресою: вул. Шкільна 2, с. Старий Тараж 
Кременецького району Тернопільської області» в сумі 1641,95 тис. ( один 
мільйон шістсот сорок одна тисяча дев’яносто п’ять) гривень.



IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

V. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА 
ДОПОВНЕНЬ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до 31 
грудня 2020 року включно.

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

VI. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

47025 м. Почаїв

вул. Возз’єднання, 16

Почаївська міська рада

Почаївський міський голова

46000, м. Тернопіль

вул. Грушевського,8

Тернопільська обласна рада

Голова Тернопільської обласної ради

____________В.С. Бойко _____________  В.В. Овчарук

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ 

Рішення
«15» травня 2020 року № 2394

Про внесення змін до
міського бюджету на 2020 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 23, 93 та 101 Бюджетного 
Кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити зміни до фінансування міського бюджету на 2020 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2020 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 
року № 2208 «Про міський бюджет на 2020 рік»), згідно з додатком 2, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 1951954 гривні за 
рахунок:

спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01.01.2020 року - 10000 гривень;

перерозподілу видатків міського бюджету (збільшення) - 1941954 
гривні, з них (міжбюджетні трансферти Тернопільській обласній раді на 
співф таксування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку «Реконструкції філії 
«Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа 1-ІII ступенів Почаївської міської ради по 
вул. Шкільній, 2 в с. Старий Тараж Кременецького району» в сумі 1641954 
гривні)',

зміни видатків спеціального фонду в сумі 1941954 гривні за 
рахунок перерозподілу видатків міського бюджету (зменшення).



3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік 
(додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік»), згідно з додатком 3.

4. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 
здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів 
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2020 
році (додаток 5 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року 
№ 2208 «Про міський бюджет на 2020 рік»), згідно з додатком 4.

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

В.С. Бойко

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.



Додаток 1 
до рішення Почаївської міської ради 

від 15 травня 2020 року №2394

Зміни до фінансування міського бюджету на 2020 рік

Оцю

19521000000
(код бюджету)

Код Найменування згідно з класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджеі 
розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування 1 941 954 -1 941 954 -1 941 954
208400 Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального 1 941 954 -1 941 954 -1 941 954
Всього за типом кредитора 1 941 954 -1 941 954 -1 941 954

600000 Фінансування за активними 
операціями 1 941 954 -1 941 954 -1 941 954

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

1 \ 1 941 954 -1 941 954 -1 941 954
Всього за типом боргового 
зобов'язання 1 941 954 -1 941 954 -1 941 954

Секретар міської ради В.Я. Уйван



ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2020 рік

Додаток № 2
до рішення Почаївської міської ради 

від 15 травня 2020 року № 2394

(грн.)

19521000000
(код бюджету)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

пограмної 
класифікац 
її видатків 

та 
кредитуван 

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональ 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

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 
розвиткубюджет 

розвитку

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

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 1951954 310000 0 0 1641954 0 0 0 0 0 0 1951954

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 1951954 310000 0 0 1641954 0 0 0 0 0 0 1951954

0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 1641954 0 0 0 1641954 0 0 0 0 0 0 1641954

0119770 9770 0180 Інша субвенція з місцевого бюджету 310000 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310000

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 0 0 0 0 0 -1941954 -1941954 0 0 0 -1941954 -1941954

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 0 0 0 0 0 -1941954 -1941954 0 0 0 -1941954 -1941954

0617361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

0 0 0 0 0 -1941954 -1941954 0 0 0 -1941954 -1941954

Всього 1951954 310000 0 0 1641954 -1941954 -1941954 0 0 0 -1941954 10000
|\

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток З
до рішення Почаївської міської ради 

від 15 травня 2020 року № 2394

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

грн.

19521000000
(код бюджету)

Код бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансе зерти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим місцевим бюджетам

дотаціїя з 
місцевого 
бюджету 

на:

субвенція з місцевого 
бюджету

усього

Субвенції з місцевого бюджету на:

усього

загальний фонд на:
загальний фонд

з них:

Субвенція 3 
місцевого 

бюджету на 
співфінансуван 

ня 
інвестиційних 
проектів (на 

співфінансуван 
ня 

інвестиційного 
проекту, що 
реалізується 

за рахунок 
коштів 

державного 
фонду 

регіонального 
розвитку"Реко 
нструкція філії 
Старотаразь 
ка ЗОШІ-ІІ cm. 
03 Почаївська 
ЗОШ І-Ill cm")

Інші субвенції з місцевого 
бюджету

для 
погашення 
заборгован 

ості із 
виплати 

заробітної 
плати з 

нарахуванн 
ями 

медичним 
працівникам 
Почаївської 
районної 

комунальної 
лікарні

підтримка 
закладів 
охорони 
здоровя 

Почаївської 
ОТГна 

запобігання 
поширенню 

коронавірусу 
COVID-19 на 

придбання
ПЛР- 

тестів

видатки 
розвитку

видатки 
споживання

видатки 
споживання

0119750 0119770 0119770

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19100000000
Обласний бюджет 
Тернопільської 
області

1641954 0 0 1641954

19309200000
Районний бюджет 
Кременецького 
району

0 300000 10000 310000

X УСЬОГО 0 0 0 0 1641954 300000 10000 1951954

Секретар міської ради В.Я. Уйван



1

Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради 

від 15 травня 2020 року № 2394

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

19521000000
(код бюджету)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджсту/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 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) -1 941 954

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

-1 941 954

0617361 7321 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

Реконструкція філії "Старотаразька 
загальноосвітня школа 1-11 
ступенів" опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І- 
III ступенів Почаївської міської 
ради за адресою вул. Шкільна 2, с. 
Старий Тараж, Кременецький 
район. Тернопільська область

-9 709 769 -1 941 954

X X X УСЬОГО X X X -1 941 954 X

Секретар міської ради В.Я. Уйван




























































































