
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАНИЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2647

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель І споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 
16 , гр. Бондючній-Струмінській Т.О.

Розглянувши заяву жительки с. Боиівка. вул. Маиуїльського, 32, гр. Бондючної— 
Струмінської Тетяни Олексіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 

Тараж, вул. Колгоспна, 16 керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,1 18, ч.1,2 ст,120. п.г ч.І ст. і 21 

Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п.і 4.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин га охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 16. землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2648

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою шодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Лесі 
Українки, 25 , гр. Турченку В.Ю.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж. вул. Лесі Українки, 25. гр. Турчонка Віктора 

Юхимовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Гараж, вул, Лесі 

Українки, 25 керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,1 18, ч.І,2 от, 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу 

України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч,2 ст.25 Закону 
України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Турченку Віктору Юхимовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою шодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевос ті) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житловою будинку, господарських 
будівель І споруд в с, Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 25, землі житлової та іромадської 
забудови, в межах населеного пункту.

цельних відносин та охорони навколишнього природного
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

містобудування, 
середовища.

Міський го

будівн

В.С, Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2649

Про надання дозволу7 на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,6666 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Тараж, 
гр. Бондючній-Струмінськін Т.О.

Розглянувши заяву жительки с, Бонівка, вул. Мануїльського , 32, гр. Бондючної- 
Струмінської Тетяни Олексіївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий 'Гараж керуючись ст. 12,79.118.121.125.126 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", п. г 
ч.І ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Бондючній-Струмінській Тетяні Олексіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.6666 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

Контроль за виконав 
питань містобудх; 
природного сер^й^йі-а

ішення покласти на постійну депутатську комісію з 
зехїельних відносин та охорони навколишнього

Міський г
Олейнік М.Г

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2650

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власпіс і ь земельної ділянки площею 0,3345 
га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Старий Гараж, 
гр.Рудевич Н.А.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 19, гр. Рудсвич Наталії 
Андріївни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж керуючись ст. 12,79,118,121.125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", н. г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Рудсвич Наталії Андріївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3345 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2651

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею Е6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на 
території Почаївської міської ОТГ 
гр.Магалі О.Й.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Тиха, 6/2, гр. Магали Ольги Йосипівни, 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної докумен тації із землеустрою шодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ. 
керуючись п.а ч. 1 ст..ст. 12,79,107.118, ч. 1,2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», и.і ч.2 ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Магалі Ользі Йосипівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (нгі 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Почаївської міської ОТГ площею 1.6500 в умовних кадастрових гектарах 
колективного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіпа згідно сертифіката на 
право на земельну частку (пай) серії ТР № 0057635 та свідоцтва про право на 
спадщину за законом від 16 вересня 2020 року, спадкова справа № 32/2003 р._ за 
реєстровим №834.

2. Гр. Магалі Ользі Йосипівні виготовити технічну документацію з урахуванням вимог 
земельного законодавства.

3. Контроль за ві класти на постійну депутатську комісію з
питань містоб? ьних відносин та охорони навколишнього
природного CC]природного CC]

МІСЬКИЙ ГО
Олейнік М.Г

В.С.Бойко



СЯЇЇ0

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2652

Про затвердження технічної документації 
із землеусзрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
пазурі (на місцевості) площею 0,2500 га 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Вільшанки, 7, гр. Бондар Л.П. та гр. 
Семенюк Ю.В. у спільну сумісну 
власність

Розглянувши заяву жителів с. Старий Тараж, вул. Вільшанки, 7 гр. Бондар Любові 
Петрівни та Семенюк Юлії Володимирівни, які просять затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в с. Старий Тараж, вул. Вільшанки, 7, та передати дану ділянку безоплатно у спільну 
сумісну власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125. ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні’’, враховуючи висновки та пропозиції 
пос тійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити ір. Бондар Любові Петрівні та Семенюк Юлії Володимирівні технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (па місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 
6123488200:02:007:0001 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у с. Старий Тараж, вул. Вільшанки, 7, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бондар Любові Петрівні та Семенюк Юлії Володимирівні безоплатно у 
спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим 
номером 6123488200:02:007:0001 для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж. вул. Вільшанки. 7.

3. Зобов’язати гр. Бондар Любов Петрівну та Семенюк Юлію Володимирівну 
зареєструвати речові права па земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

В.С. Бойко



від ЗО » жовтня 2020 року № 2653

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (па місцевості) площею 0,2500 га 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул.Лесі Українки, 17, гр. Валікову О.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 51, гр. Валікова Олексія 
Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с, Старий Гараж, 
вул. Лесі Українки, 17, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись н.б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, гі.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", и.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Валікову Олексію Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0130 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 17, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Валікову Олексію Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0130 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 17.

п
3. Зобов’язати гр. Валікова Олексія Володимировича зареєструвати речові права па 

земельну ділянку у встановленому законодавст вом порядку.

?^ця покласти на постійну депутатську комісію з 
-земельних відносин та охорони навколишнього

Контроль за викона 
питань містобудув 
природного середчйїііі^ 

д* у 
о в

МІСЬКИЙ ГОЛОВІ

4.

В.С. Бойко
Олсйпік М.І .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2654

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,4462 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
с. Старий Тар аж, гр. Язснко А.В

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, вул. Шкільна. 83, гр. Язенко Анастасії 
Василівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, 
ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Язснко Анастасії Василівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4462 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0356 для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 
Тараж, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Язенко Анастасії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,4462 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0356 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж.

3. Зобов’язати гр. Язенко Анастасію Василівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконаудаеді 
питань містобудлжййя. ( v;pn...T 
природного cep^ojwxnar--.

^го рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
тва^/земельних відносин та охорони навколишнього

Міський
О.гіеіінік М.Г.

/
7 В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2655

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площами 0,6726 га, 0,2034 га та 
0,1914 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва па території Почаївської міської ОТГ гр. 
Сіморі Б.В.

Розглянувши заяву жителя с. Діброва, вул. Кременецька, 1, гр. Сі мори Богдана 
Володимировича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ, 
керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", Законом україни "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 
землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання 
рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України іцПро місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії 
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр. Сіморі Богдану Володимировичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,6726 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2643. 
площею 0,1914 га за кадастровим номером 6123488200:01;001:2645 та площею 0,2034 
га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2644 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ.

2. Передати у власність гр. Сіморі Богдану Володимировичу земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 
такими площами:
0,6726 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2643;
0,1914 га за кадастровим номером 6123488200:01:()()! :2645;
0,2034 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2644.

3. Зобов’язати гр. Сімору Богдана Володимировича зареєструвати речові права на 
земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

па постійну депутатську комісію з 
дносин та охорони навколишнього

Контроль за викої
і їй тань м іс тоб уд/&Ы%я ^у-щ-айїіЙїВ 
природного сср^уріщща

ення_ покласти
Земельних B1

4.

В.С. БойкоМІСЬКИЙ го
Олсйнік М.Г



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2656
Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) площами 0,6407 га, 
0,0701 га та 0,0638 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території 
Почаївської міської ОТГ гр. Басу А.А.

Розглянувши заяву жителя с, Лосятин, вул. Ясна. 6, гр. Баса Андрія Анатолійовича, 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТІ', керуючись ст. 12. 
22. 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій". 
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 
питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШ ИЛА:
1. Затвердити гр. Басу Андрію Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,6407 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2642, площею 0,0701 га 
за кадастровим номером 6123488200:01:001:2636 та площею 0,0638 га за кадасіровим 
номером 6123488200:01:001:2635 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ.

2. Передати у власність гр. Басу Андрію Анатолійовичу земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 
такими площами:
0,6407 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2642;
0,0701 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2636;
0.0638 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2635.

3. Зобов’язати гр. Баса Андрія Анатолійовича зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконали 
питань містобуду 
природного серо^і&їйщіГГ

Міський г
Олейнік М.Г.

го рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
^гваСзсмсльних відносин та охорони навколишнього 
Са

4.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2657
Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (па місцевості) площами 0,6407 та, 0,0700 га га 
0,0638 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва па території Почаївської міської ОТГ гр. 
Басу В.А.

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

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр. Басу Вячеславу Анатолійовичу технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,6407 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2637, площею 0,0700 га 
за кадастровим номером 6123488200:01:001:2634та площею 0,0638 га за кадастровим 
номером 6123488200:01:001:2638 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТІ

2. Передати у власність гр. Басу Вячеславу Анатолійовичу земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 
такими площами:
0,6407 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2637;
0,0700 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2634;
0,0638 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2638.

Зобов’язати гр. Басу Вячеславу Анатолійовичу зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

природного сере,

Контроль за викона^ст^Нанс^бцртення прцласти па постійну депутатську комісію з 
питань містобуду^^^<^^щ^гг^к^Хельних відносин та охорони навколишнього

°= РЙ

4.

МІСЬКИЙ гол
О.ісйнік М.Г

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2658
Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) площами 0,6407 га, 0,0700 га та 
0,0638 га для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ гр. 
Воляпюк Г.А.

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Ясна, 6, гр. Волянюк Галини Анатоліївни, 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ. керуючись ст. 12, 
22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України ”1 Іро землеустрій". Законом 
україии “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 
колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні”, ст, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити гр. Волянюк Галині Анатоліївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (па місцевості) 
площею 0,6407 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2639. площею 0,0700 га 
за кадастровим номером 6123488200:01:001:2640 та площею 0,0638 га за кадас тровим 
номером 6123488200:01:001:2641 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ.

2. Передати у власність гр. Волянюк Галині Анатоліївні земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 
такими площами:
0,6407 га за кадастровим номером 6123488200:01 :()01:2639;
0,0700 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2640:
0,0638 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2641.

3. Зобов’язати гр. Волянюк Галину Анатоліївну зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за викопапия^да
питань містооудувт 
природного сере^

Міський го
ОлейнІк М.Г

о рішення покласти на постійну депутатську комісію з
а5Хабмельпих відносин та охорони навколишнього

/'

В.С. Бойко



від «ЗО» жовтня 2020 року № 2659

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу па виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Садова,8, 
гр.Дубовкіній Р.В. та Басу О.В. у спільну сумісну 
власність.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Садова, 8, гр. Дубовкіної Руслан и 
Василівни та Баса Олексія Васильовича, які просять надати дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Садова. 8, керуючись п.а ч.І 
CT..CT.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України 
«Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл гр. Дубовкіпій Руслані Василівні та Басу Олексію Васильовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Садова, 8, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту, у спільну сумісну власність.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
земельних відносин та охорони

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2660

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в Vi, Почаїв, вул. Макарснка, 28, 
гр.Кобзар Ірині Володимирівні.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Макаренка, 28, гр, Кобзар Ірини Володимирівни, 

яка ороси ть нада ти дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 28. керуючись п.а 

ч.І CT..CT. 12,79,107,118, ч.І,2 ст, 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», н.і ч,2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська 

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кобзар Ірині Володимирівні на виготовлення ісхнічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м, Почаїв, вул. Макаренка, 28, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

Контроль за виконанням д; 
містобудування, 
середовища.

ішення покласти на постійну депутатську комісію з пиіань 
відносин та охорони навколишнього природногобуді

МІСЬКИЙ го В.С. Бойко

Онук В.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2661

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житловою будинку, господарських 
будівель і сії оруд в м. Почаїв, вул. Дружби, 33, гр. 
Косі іцькому Федору Федоровичу.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 33, гр. Костіцькою Ф.Ф., який просить 
надати дозвіл на витоїовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби, 33, керуючись п.а ч.І 

ст..ст. 12,79,107,118, ч.1,2 ет.І20, пл ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», п,і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Почаївська 

міська рада

В И Р І Ш И Я А :

1. Надати дозвіл гр. КостІцькому Федору Федоровичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби, 33, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

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

I В.С, Бойко

Онук В.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2662

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(па місцевості) площею 0,0646 га для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Космонавтів, 14, гр. Максимчуку
В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Космонавтів, 14, гр. Максимчука Василя 
Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 14, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12.79,107.118, ч.1,2 ст.120, 
п.г ч.І от. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч,2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Максимчуку Василю Івановичу па виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (па місцевості) площею 0,0646 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Космонавтів, 
14, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
низань містобудування, будівництва, земрдьііих відносин та охорони навколишнього 
приводного сеоеЙб'йщїЙї"^

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2663

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва га 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби, 19, гр. 
Маципіипу Н.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул, Дружби, 19, гр. Мацишина Назара Олександровича, 

який просить падати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби. 19, 

керуючись п.а ч.І ст.,ст. 12,79,107,118. ч.І,2 ст.120, н.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, н.34 
ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», л.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Мацишину Назару Олександровичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дружби, 19, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконання
містобудування, бу 
середовища.

І Xх

щіення покласти на постійну депутатську комісію з питань
|<^ітва"?’ ^^я^ниуявідносин та охорони навколишнього природного

В.С. БойкоМІСЬКИЙ

Онук* В.В.
1



від « ЗО » жовтня 2020 року № 2664

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в наїурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 38, 
гр.Мацииіиній В.І. та Сліпаку В,І, у спільну 
часткову власність.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Дружби, 19, гр. Мацишиної Валентини 
Іванівни та жителя м. Почаїв вул. Суворова, 38, Сліпака Віктора Івановича, які просять 
падати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою шодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Суворова, 38, керуючись 11.а ч.І ст..ст.12,79,107,1 18, ч.І,2 ст. 120. п.г ч.І с ч.І 21 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
п.і 4.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мацишиній Валентині Іванівні та Сліпаку Віктору Івановичу па 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 38, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту, у спільну часткову власність.

2, Контроль за вик покласти на постійну депутатську комісію
з питань міс' 'в а. земельних відносин та охорони
навколишнього

Міський гол В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2665

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 68, 
гр. Царук З.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Кременецька, 68, гр. Царук Зої Павлівни, яка 

просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації Із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька. 68, керуючись 

іі.а ч.І ст. .ст. 12,79,107,1 18. ч, 1,2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції посіійної депутатської комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, Почаївська .міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл і р. Царук Зої Павлівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Кременецька, 68, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

відносин та охорони навколишнього природного
Контроль за виконанням даного рішення рекласти на постійну депутатську комісію з питань 
містобудування. будівуц4гй^^-4^^іьн^ 
середовища.

Міський го В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2666

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства площею 
0,0550 га в м. Почаїв, вул. Садова, гр. Басу 
Олексію Васильовичу.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Садова, 8, гр. Баса Олексія Васильовича 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Садова керуючись 
ст. 12,79,107,11 8,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України ,1Про 
місцеве самоврядування в Україні'’, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного ссредовиша, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Басу Олексію Васильовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0550 га для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Садова.

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 2667від « ЗО » жовтня 2020 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства площею 
0,5^13 га в м. Почаїв, вул. Гоголя, 
гр.Нікитюку А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І. Хворостецького, 38, гр. Нікитюка 
Анатолія Миколайовича, який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гоголя, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Нікитюку Анатолію Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,5313 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Гоголя .

Кон троль за виконанняхі_дщіого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуващйу^'діц " земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед^^іо •

//$ v'

Міський голк&й/ І\

j£> *

/

В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2668

Про надання дозволу на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,4288 г а 
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Затишшя, вул. Зелена 
гр.Бабичинській З.В.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 76, гр. Бабичинської Зої 
Володимирівни, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
с. Затишшя, вул. Зелена, керуючись ст.12,79,1 18,121,125,126 Земельного кодексу України. 
п.34 ч.І ст.26 Закону України іцПро місцеве самоврядування в Україні1’, п. г ч.І ст,25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бабичинській Зої Володимирівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4288 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена .за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

Контроль за виконанндмьдааеядц?ігпенвся. покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудув, 'Х^чбуДІ6Йи^вшЛсмельних відносин та охорони навколишнього 

 

природного Д

і р •МІСЬКИЙ го В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2669

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо 

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,2500 га 
для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Дружби, 
гр. Маци шину Н.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Дружби, 19, гр. Мацишигіа Назара 
Олександровича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарс тва в 
м. Почаїв, вул. Дружби, керуючись ст.12,79,118,121.125,126 Земельного кодексу України, 
п.34 ч.І ст.26 Закону України ‘Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Мацишину Назару Олександровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2500 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Дружби, за рахунок 
земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за викоп іям покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобуд ' 1 земельних відносин та охорони навколишнього
природного cepj^B^ta.__ .

Міський го В.С. Бойка
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2670

Про надання дозволу на 
проекту землеустрою щодо

виготовлення
відведення у

власність земельної ділянки площею 0,0345 га
для ведення особистого селянського
господарства в м. Почаїв, гр. Савчук Б.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Стельмащука, 20, гр. Савчука Богдана 
Івановича, який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, керуючись ст,12.79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", п. г ч.І ст,25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Савчуку Богдану Івановичу па виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0345 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, за рахунок земель не наданих у 
власність або постійне користування, землі сільськогосподарського призначення, в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі,

2. Контроль за виконапшркїд^ покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудувай^^.дівний'^^.зсмельних відносин та охорони навколишнього 
природного ссред®^йй2-"^ ‘-'Уд-. А'АК

Міський гол
і I v 2 / і і/ д- □ / Я
рва? 1 №
VеУ\ Ід

В.С, Бойко
Онук В.В.



від « ЗО » жовтня 2020 року №2671

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території щодо зміни цільового призначення 
власти земельної ділянки площею 0,0650 га із 
земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, гр. Галанцю А.С.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, проспект Звуки. 55/118. гр. Галанця Артема 
Сергійовича, який просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд м. Почаїв. керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності??, постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду 
України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації», ст. 19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишньої о природного 
середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИ Л А :
1. Надати дозвіл гр. Галанцю Артему Сергійовичу на виготовлення детального плану 

території власної земельної ділянки площею 0.0650 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0317 в м. Почаїв з метою зміни її цільового призначення із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - ІІочаївську міську раду 
Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території гр. 
Галанця Артема Сергійовича.
2.3. Уповноважити міського голову Гонка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо

4.

5.
в и. 1 даного 
Контроль 
питань мі
природное

Міський г

розроблення детального плаву території, зазначеної в п.1 даного рішення.
Гр. Галанцю Артему Сергійовичу згідно чинного законодавства визначити ліцензовану 
проектну організацію -- розробника детального плану терит орії для укладення відповідної 
угоди, сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної документації 
відповідно до вимог с г.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
Р о з ро б л сну- і п ор^їїкецу^ дУсда и о в л е н о м у законодавством но ряд к у ; ю к у м с и і а 11 і ю. в к а з а н у 

Й^їїЗзядпо7і,а:рдї^матверджеиня в Почаївськс міське раде.
/ оГу • ■ ■ / 'ь, у. . '.Фикрйанням. Аацоф\\ріщення покласти на поспішу депутатську комісію з 
сяб&їу вШивЦ бу,ф вт^і^^^зем ст і ь них відносин га ох оро ни и ав кот шип і ього 

С У> .

УуГ /< р д \ У.Онук В.В

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2672

Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,1015 га із 
земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. 
Кужель М.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Бригадна.42. гр. Кужель Марії Іллівни, яка 
просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва житлового будинку , господарських будівель і споруд в 
м.Почаїв, вул. Бригадна, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказом МІпрегіонбуду 
України від 16.11.2011 р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації», ст. 19 та ст.20 Земельного кодексу України, н.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И Л А :
1. Надати дозвіл гр. Кужель Марії Іллівні на виготовлення доцільного плану території 

власної земельної ділянки площею 0.1015 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3403 в м. Почаїв, вул. Бригадна з метою зміни ЇЇ цільового 
призначення із земель для ведення особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території І Іочаївську міську раду 
Терноп і л ьс ької об. іасті.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану тери торії ■ гр. 
Кужель Марію Іллівну,
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо 
розроблення детального плану території, зазначеної в и.1 даного рішення.
Гр. Кужель Марії Іллівні згідно чинного законодавства визначити ліцензовану проектну 
організацію - розробника детального плану території для укладення відповідної угоди, 
сприя і и в організації проведення громадських слухань містобудівної доку мен та ції 
відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про регулювання міс іобудівної діяльності».

4.

5.

Розроблену і погоджур^^н^меТажувленому законодавством порядку документацію. вказан\ //ЇЇ м / г; ''XS ' .в п.1 даного рішеи^Угі^датища^п^ердження в Почаївськм міську раду.// фу її--—
Контроль за вщеещаіфийм датїїзрЬ, р]щенн5Ґіюкласі и на постійну депутатську комісію 
питань містобм/сг^нй, " івийц: г і у о І ł <
природного ссрс^сфйщй.

11 г- Є \ Uf.5J.-3 І

Міський _
'їїхф ft Р А '•'

З

земельних відносин і а охорони навколишнього

В.С. Бойко
Он\к В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2673

Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. 
Кременецька.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Кременецька. 68. гр. Царука Олександра 
Володимировича, який просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування жиїлових будинків, господарських 
будівель і споруд, в м. Почаїв. вул. Кременецька, керуючись Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05,2011 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів 
під час розроблення проектів містобудівної документації па місцевому рівні», наказом 
Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення 
містобудівної документації», ст. 19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИ Л А :
1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд в 
м.Почаїв, вул. Кременецька.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території -- ГІочаївську міську раду 
Тернопільської області.
2.2. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести за рахз нок 
джерел не заборонених законом.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти згоду (договір тощо) щодо 
розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення.

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

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку докумен тацію, вказану 
в п.1 даного рішення, подати па затвердження на сесію Почаївської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містооз^к^нн^/руйшвпицтва. земер^них відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко

Он\ к В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2674

Про надання дозволу на виготовлення детального 
плану території земельної ділянки для будівництва 
комплексу будівель громадського та житлового 
призначення по вул. Лосятинська, 1а в м. Почаїв.

Розглянувши заяву жителів м. Київ гр. Драчука О.В. та Кіктєва С.О. за вх.№ 676 від 
19.10.2020р., керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 
16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст. 19 
та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 
0,6650 га за кадастровий помер 6123410500:02:001:0380 для будівництва комплексу 
будівель громадського та житлового призначення в м. Почаїв, вул. Лосятинська 1а.

2, Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську раду 
Тернопільської області.
2.2. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести за рахунок джерел не 
заборонених законом.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С, укласти угоду (договір тощо) щодо 
розроблення детального плану території, зазначеної в п,1 даного рішення.

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

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану 
в п.1 даного рішення, подати на затвердження па сесію Почаївської міської ради.

5. Контроль за рїйсб^ння^т^ого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань міста^^ваЙда^ру^жицтва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природно р^дб вища. 7
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2675

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування 
житлових будинків господарських будівель 
та споруд в м. Почаїв, вул. Промислова.

Розглянувши заяву за вх, №696 від 22.10.2020 р.. керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності». постановою Кабінету Міністрів України №>555 від 
25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні», наказом Мінрсгіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації», ст. 19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки га пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :
1.

4.

5.

Надати дозвіл на виготовлення детального плану території земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд в 
м. Почаїв, вул. Промислова.
Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - І іочаївську міську раду 
Тернопільської області.
2.2. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести за рахунок джерел не 
заборонених законом.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо 
розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення.
Почаївській міській раді згідно чинного законодавства визначити ліцензовану проектну 
організацію - розробника детального плану території для укладення відповідної угоди, 
сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної документації 
відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку документацію, вказану

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
в п.1 даного рішення, подати на за'гверджения на сесію Почаївської міської ради.

Онук в.в.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2676

Про надання дозволу па виготовлення 
детального плану території земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
та споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична.

Керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою 
Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. 
№290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст. 19 та ст,20 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з низань містобудування, 
будівництва, земельних відносин га охорони навколишнього природного серсдовиша. Почаївська 
міська рада

ВИРТ Ш И І А :

1, Надати дозвіл па виготовлення детального плану території земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель іа споруд в м. 
Почаїв. вул. Фабрична.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території Ночаївську міську ралу 
Тернопільської області.
2.2. Фінансування робіт по виготовленню детальною плану провести за рахунок джерел не 
заборонених законом.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо 
розроблення летального плану території, зазначеної в гг. І даною рішення.

3. Почаївській міській раді згідно чинного законодавства визначити ліцензовану проектну 
організацію -- розробника детальною плану території для укладення відповідної угоди, 
сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної документації 
відповідно до вимог' ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену і погоджену в установленому законодавством порядку докумен тацію, вказану 
в п.1 даного рішення, подати на затвердження на сесію Почаївської міської ради.

5. Контроль за лй1азИанйҐяи\дайого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань міс^^у^увщнтя^бузіТвнтигтва, - земельних відносин та охорони навколишнього 
при роди ог^^реДорт^а-.- \/у _

Міський £Міський! іаіовйбш /і
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Онук В.В. ... у

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2677

Про затвердження детального плану території 
для будівництва групи індивідуальних 
гаражів по вул. Липова в м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської облає ті

Розглянувши колективну заяву жителів м. Почаїв за вх. № 658 від 15.10.2020 р., які 
просять затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва групи 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Липова, керуючись Земельним кодексом України. 
Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні1', "Про регулювання містобудівної 
діяльності". Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні». 
Наказу Міпрсгіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації, враховуючи висновки та пропозиції посіійиої 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки для будівництва групи 
індивідуальних гаражів площею 0.0430 га в м. Почаїв. вул. Липова.

природногод^редовшц^?
/У хН"' 1
// С;

2. Контроль за виконанням даного рішення иокдасти на постійну депутатську комісію з 
питань містобхзіудаьщя, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
г——■ —......... . .
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Міські голова ді
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В.С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2678

Про затвердження детального плану території власних 
земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд по вул. 
Чайковського, в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області, гр. Лесику Ігорю Васильовичу та 
Лесику Олегу Ігоровичу.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Чайковського. гр, Песика І.В. та Песика 
О.І., які просять затвердити детальний план території щодо зміни цільового призначення 
власних земельних ділянок із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд (присадибні ділянки) у м. Почаїв. вул. Чайковського. керуючись ст. 19, 20. 186. 186-1 
Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний 
земельний кадастр". Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та пропозиції постійної дену ганської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Лесику Ігорю Васильовичу та Лесику Олегу Ігоровичу доцільний план 
території щодо зміни цільового призначення власних земельних ділянок із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, і осподарських будівель і споруд (присадибні 
ділянки) у м. Почаїв. вул. Чайковського

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудув^н^гЩудівництва. зеїчбльних відносин та охорони навколишнього 
природного се^^йбви НІЙ.' С д'^ч /

О і" / ■
МІСЬКИЙ|ІРОЙ0в4

І
Онук В.В. \\ 3\ ■

В.С. Бойко

Онук В.В.
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УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2679

Про надання дозволу па виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в 
м. Почаїв, вул. Липова, гр. Зіневич 
Людмилі Ананіївні.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вуя. Возз'єднання. 5. кв.1. гр. Зіневич Я.А., 
яка просить надати дозвіл на виютовлеїшя проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв. в\л. 
Липова, керуючись п.а ч.І ст.12. ст..79-1. ч.І сі. 116. 121 Земельного Кодексу України н.г ч.2 
ст.25 Закону України "Про землеустрій". п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИ Л А :

1, Надати дозвіл гр. Зіневич Людмилі Ананіївні па виготовлення нроєкіу землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0035 га для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв. вул. Липова, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеною пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
низань містобудуваддія—^дівництва. земельних відносин та охорони навколишнього 
nnUnn’IHfirn ГРПР*&ПЛЪТТП#/ і . Л.

В.С. Бойко
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УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2680

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в 
м. Почаїв, вул. Липова, гр. Зінюк 
Тетяні Олександрівні.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Липова. 2, кв.2. гр, Зінюк ТО.. яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв. вул. Липова, 
керуючись п.а ч.І ст. 12, ст..79-1. ч.І ст.116. 121 Земельного Кодексу України п.г ч.2 ст.2.5 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної дспутаїської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІШИ Л А :

1. Падати дозвіл гр. Зінюк Тетяні Олександрівні па виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0042 га для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв. вул. Липова, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного лунк і у.

2, Контроль за виконанням даного рішетшя покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва,fземельних відносин та охорони навколишнього 
природного сер^бДища^З^х

В.С. Ьоііко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2681

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального іаража в 
м. Почаїв, вул. Липова, гр. Кухаревич 
Надії Степанівні.

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв. вул. Липова, 2. кв.1. гр. Кухаревич П.С.. яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв. вул. Липова, 
керуючись п.а чЛ ст.12. ст..79-1, ч.І ет.1 16, 121 Земельного Кодексу України н.г ч.2 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Падати дозвіл гр. Кухаревич Надії Степанівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0034 га для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Липова, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на пос тійну депутатську комісію з 
питань містобуду^.ннжД).у>дівниіггва. Хмільних відносин та охорони навколишньої о 
природног

Міський
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2682

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для 
будівний і ва індивідуального гаража в 
м. Почаїв, вул. Липова, гр. Панасюк 
Світлані Іванівні.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Липова. 2. кв.6. гр. Панасюк С.І., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення \ власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв. вул. Липова, 
керуючись п.а ч.І стЛ2, ст..79-1, ч.І ст.116. 121 Земельного Кодексу України п.г ч.2 от.25 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції посіійіюї депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища. Почаївська міська рада

ВИРІ Ш И Л А :

1. Падати дозвіл ір. Панасюк Світлані Іванівні па виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0042 га для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв. вул. Липова, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункіу.

2, Контроль за виконанням даного рішення покласти на пос тійну депутатську комісію з 
питань містобудува^нят_'будівниіітва. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного гепезййшпя М

Он\к В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2683

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в 
м. Почаїв, вул. Липова, гр. Папасюку 
Юрію Юрійовичу.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. в>л. Винниченка, 26. гр. Панасюка Ю.Ю., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення \ власнісіь 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв. вул. Липова, 
керуючись п.а ч.І ст. 12, ст..79-1, ч.І сі.116. 121 Земельного Кодексу України п.г ч.2 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І сі. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИР1ІІІ И І А :

1. Надати дозвіл гр. ІІанасіоку Юрію Юрійовичу на виї оновлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0034 га для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв. вул. Липова, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

О'

2, Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з 
питань містобуд^^йтйяКб^р^іяіііі'ва, зембльних відносин та охорони навколишнього 
природного ееп^^вці.ца^^с

Міський ]/
Онук В.В. С-

В.С. Бойко

X.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2684

Про надання дозволу па виготовлення 
проекту' землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в 
м. Почаїв, вул. Липова, гр. Ратуш Марії 
Михайлівні.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Липова. 2. кв.З, гр. Ратуш М.М.. яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв. вул. Липова, 
керуючись п.а ч.1 ст.12. ст.,79-1. ч.І ст. 116. 121 Земельного Кодексу України п.г ч.2 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІ III И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ратуш Марії Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0034 га для будівниці ва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Липова, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

МІСЬКИЙ royjlofctf/ ;

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного еередо^жйа?"'

/Ж Ч-1"’-У
Г*
()Н)К- R.B. о

■і і LX- \
В.С. Койко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в 
м.Почаїв, вул. Липова, гр. Цибровській 
Ларисі Сергіївні.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Липова, 2, кв.И, гр. Цибровської Л.С., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Липова, керуючись п.а ч.І ст.12, ст..79-1, ч.1 ст.116. 121 Земельного Кодексу України п.г ч,2 
ст.25 Закону України "Про землеустрій”, п,34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з низань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Цибровській Ларисі Сергіївні на виготовлення проекту землеус трою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0043 га для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Липова, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за викоііаппяд^аііоцр, рішення докласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувадД^^бу;дівйщ<тїед, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед-^^гіід;' ;.■. >

Міський го В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2686

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в 
м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Зубкевичу 
Василю Васильовичу.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 1. кв.18, гр. Зубкевича В.В., 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. ГІочаїв, вул. 
Шевченка, керуючись п.а ч.І ст.12, ст..79-1, ч.І ст.116, 121 Земельного Кодексу України п.г 
4.2 ст.25 Закону України "Про землеустрій", н.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Зубкевичу Василю Васильовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0033 га для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Шевченка, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконайняурдаадд) рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува ^у.будйнтцДЇЬД, земедьних відносин та охорони навколишнього 
природного серед^ВфЩ^.. -уї‘Пул.. 'Ч

о / 
г /

Міський го.іЬцА І
........... ч

В.С. Бойко
Онук В.В,

7 ^0 52 
у р р



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «ЗО» жовтня 2020 року № 2687

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в 
м.Почаїв, вул. Шевченка, гр. Гонтарук 
Світлані Іванівні.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка. 1, к в, 7. гр. Гонтарук С.І.. яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Шевченка, 
керуючись п.а ч.І ст.12, ст..79-1, ч.І ст.116, 121 Земельного Кодексу України п.г ч.2 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Гонтарук Світлані Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0.0032 га для будівниціва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Шевченка, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

Контроль за виконаїшя^даздго рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
гельних відносин та охорони навколишнього

х

питань містобудуцЩЇй^ідбуАІвнй1^ва, з 
природного сepę^tóща,'" * Г д / -■<.

[IУ //
Міський
Онук В. В. Ху V\\ ч

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року7 № 2688

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для 
будівництва індивідуального гаража в 
м.Почаїв, вул. Шевченка, гр. Серветник 
Олені Анатоліївні.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 1, кв.5, гр. Серветник О.А., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. 
Шевченка, керуючись п.а ч.І ст.12, ст.,79-і. ч.І ст.116, 121 Земельного Кодексу України п.г 
4.2 ст.25 Закону України "Про землеустрій", п,34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Серветник Олені Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0047 га для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Шевченка, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту,

2. Контроль за виконац-ня^ОЗн^цо рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобуду^'фїя^^уДЇЖиїїт^а, зеу^льпих відносин та охорони навколишнього 
природногос

МІСЬКИЙ г

Онук ІЗ.В./к В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » вересня 2020 р. № 2689

Про надання дозволу на проведення 
експертно-грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,0956 га для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі в 
м.Ночаїв вул. Лосяпінська, 14а, 
ФО-П Чорнобаю В.В.

Розглянувши заяву ФО-П Чорнобая Віктора Васильовича, який просить надати 
дозвіл па проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки, яку орендує згідно 
договору оренди землі від 02.01.2020 р. в м. Почаїв вул. Лосятинська. 14а, керуючись 
Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
“Про землеустрій”. “Про державний земельний кадастр”, “Про оцінку земель”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити до переліку земельних ділянок песільськогосподарського призначення, 
які підлягають продажу та обтяжені об'єктами нерухомого майна, земельну ділянку 
площею 0,0956 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3240 для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв по вул. Лосятинська. 
14а.

2. Надати дозвіл ФО-П Чорнобаю Віктору Васильовичу на проведення експертно- 
грошової оцінки земельної ділянки площею 0.0956 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі за кадастровим номером 6123410500:02:001:3240 
в м. Почаїв по вул. Лосятинська, 14а.

3. Звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки подати на затвердження на 
сесію Почаївської міської ради.

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2690

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,0974 га 
для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Макаренка, 52, гр. Антонішеній О.А. та 
гр. Антонішсну А.В. у спільну сумісну 
власність

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул, Макаренка, 52 гр. Аптонішеної Олени 
Арїївпи та Антонішсна Антона Васильовича, які просять затвердити технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 52, та передати дану ділянку безоплатно у спільну 
сумісну власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, н.б ч.І ст.81, н.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України '"Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШ ИЛ А:
1. Затвердити гр. Антонішеній Олені Аріївні та Антонішсну Антону Васильовичу 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0974 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3439 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул, Макаренка, 52, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Антонішеній Олені Аріївиі та Антонішсну Аніону Васильовичу 
безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,0974 • га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3439 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка. 52.

3. Зобов’язати гр. Антонішену Олену Аріївну та Антонішена Антона Васильовича 
зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за викодаФ&М:дацрт0^щепня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань хіістобуТ^^^'будї^й’й^вАуеІче^чьних відносин та охорони навколишнього 
природного

Міський гопощаХ
V 'КС

X, '7^52і, .
Онук В.В.

В.С. Бойко



від « ЗО » жовтня 2020 року № 2691

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Квіткова, 2, гр. Миську 
Олександру Васильовичу та Миську Роману Васильовичу 
у спільну часткову власність.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Квіткова, 2, гр. Миська О.В. та жителя Івано- 
Франківської обл., ІІадвірнянського р-ну., с, Цуцилів. вул. Братів Боннуків, 68. гр. Миська Р.В., 
які просять затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м, Почаїв, вул. Квіткова, 2, та передати дану ділянку 
безоплаїно у спільну часткову власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 
ст. 125, ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 
26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні"’, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення Почаївської міської ради № 2622 від 25.09,2020 р. « Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Квіткова, 2, гр. Миську О.В. та Миську Р.В. у спільну сумісну власність.», 
замінивши у назві та першому пункті даного рішення слово «сумісну» на слово 
«часткову».

2. Затвердити гр. Миську Олександру Васильовичу та Миську Роману Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3446 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у 
м. Почаїв, вул. Квіткова, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

3. Передати гр. Миську Олександру Васильовичу та Миську Роману Васильовичу 
безоплатно у спільну часткову власність (в рівних частках) земельну ділянку площею 
0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3446 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. 
вул.Квіткова, 2.

4. Зобов’язати гр. Миська Олександра Васильовича та Миська Романа Васильовича 
зареєструйте р^ццйтЛтррва на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

5. KoHTD^^^ay!RHKA3ĘąEfii^wданого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питц^г>мгст0будувант<я, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
прирсгмнбїо б^редовигца. 'Ц _..->2212д^

г В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2692

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 60, 
гр.Костюк Ніні Михайлівні та Пасічник Ользі 
Володимирівні у спільну часткову власність.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 60, гр. Костюк II.М. та 
жительки с. Лідихів, гр. Пасічник О.В., які просять затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 60, та передати дану ділянку безоплатно у спільну 
часткову власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, и.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Костюк Ніні Михайлівні та Пасічник Ользі Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3441 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. Лосятинська, 60, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Костюк Ніні Михайлівні та Пасічник Ользі Володимирівні безоплатно у 
спільну часткову власність (у рівних частках) земельну ділянку площею 0,1000 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3441 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 
60.

4.

Зобов’язати гр. Костюк Піну Михайлівну та Пасічник Ольгу Володимирівну 
зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

Контроль рішення покласти на постійну депу гатську комісію з
питань MiOTG^ f̂^^tiH^..oy^iBnn^TBavXeMeabHHX відносин та охорони навколишнього 
природно/р^^до^і^^J П >

Міськії ifc. голов ■■ ’ Се
Онук в.в уМ " с 7

/
В.С, Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2693

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (па місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул.Волинська, 41, гр. Кондратьеву Д.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 41, гр. Кондратьева Дмитра 
Ананійовича, який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Волинська, 41, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б
ч.І ст.81. п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні^, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Кондратьеву Дмитру Ананійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3427 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Волинська, 41, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Кондратьеву Дмитру Ананійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3427 ■ для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Волинська, 41.

3. Зобов’язати гр. Кондратьева Дмитра АнанІйовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даною рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містоб^укаин^будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
п риро? ці огя^(^едЬШв^Х\
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2694

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування жи глової о будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул.Шкільна, 51, гр. Дубравському Анатолію Яковичу 
для подальшої передачі в оренду.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна. 50. гр. Дубравського А.Я.. який 
проси ть затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Суворова, 26, та 
передати дану ділянку в оренду, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81. н.а ч.З ст. 1 16 ст. 125, 
ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п,34 ч.І ст. 26 
Закону України і4Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища. 1 Іочаївська міська рада

ВИРІШИ JI А :
1, Затвердити гр. Дубравському Анатолію Яковичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3428 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв. вул. Шкільна. 51, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2, Передати гр. Дубравському Анатолію Яковичу в оренду земельну ділянку площею 
0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3428. яка знаходиться за 
адресою: Тернопільська область Кременецький район, м. Почаїв. вул. Шкільна. 51. 
терміном на 49 років для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.

3, Встановити річну орендну плату за користування вказаною земельною ділянкою в
розмірі 10 % від її нормативної грошової оцінки.

4. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. підписати договір оренди землі 
на умовах, визначених п.2.3 даного рішення

5. Рекомендувати орендарю використовувати земельну ділянку за цільовим

6.

призначення^^з-т-йодриманням вимог сіатті 96.103 Земельного кодексу України та 
інших ношгатіївйб ^йршїтдвих актів, що регулюють відповідні правовідносини.

// У Д А '
КоптроЯ'ь^.вй-конанЙґям даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з 

П <5 /"' .... \ Апиташ-'ШетООущуваннЖ ЮздаїЬництва,z Земельних відносин та охорони навколишнього 
ttiin V/рцприрфйад © серфкїйншаї -- л Ту-,

ВA W 2 '
Міськииу гоШнза ■

Онук В.В. Р У

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2695

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (па місцевості) площею 0,0779 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Суворова, 26, гр. Новосаду М.Ф.

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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Новосаду Миколі Федоровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0779 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3443 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Суворова, 26. землі житлової та громадської забудови, в межах населеною 
пункту.

2. Передати гр. Новосаду Миколі Федоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0779 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3443 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Суворова, 26.

3. Зобов’язати гр. Новосада Миколу Федоровича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням^ддцого рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудув^й^будіррій^ва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного сере/Й§йща5 рс м' .Ах'"
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2696

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, 
вул. Волинська, гр. Пянтковському О.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гру шевського, 16, гр. ІІянтковського 
Олександра Павловича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12. п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст. 125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні’', враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Пянтковському Олександру Павловичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3432 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пянтковському Олександру Павловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0.1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3432 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. Волинська.

3. Зобов'язати гр. Пянтковського Олександра Павловича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанші^ддазЕ^ріиіенюі покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувйҐ^^ЙуЬів^^Г&Яіг-з:'емсльних відносин та охорони навколишнього 
і іриродного серез^>^йщ^-'—Xx'XjSi

І/ о дХ • А

Міський гоашіа ' //у
Онук В В. у>

ч '■ Уw,
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2697

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки площею 0,2027 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель І споруд в 
сЗатишшя, вул. Зелена, гр. Кудляку В.О.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Куди яка Віталія Олексійовича, 
який проси ть затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її 
цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд у с. Затишшя, вул. Зелена (в межах населеного пункту). 
Кременецького району Тернопільської облас ті, керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні ", ст. 
50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр”, Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з пиіань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Кудляку Віталію Олексійовичу проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 0.2027 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:3823. для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Затишшя, вул. Зелена. 
Кременецького району Тернопільської області, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанцям.ддндго рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, б^(йв,нітцтва, земельних відносин та охорони навколишнього
природного СерЙД0$Нщ1£—



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2698

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки площею 0,4112 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
с.Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку А.В.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 21, гр. Плетюка Андрія 
Володимировича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Зелена, с. Затишшя (в межах 
населеного пункту) Кременецького району Тернопільської області, керуючись ст. 19, 20, 186. 
186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст, 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні ", ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України 
"Про державний земельний кадастр". Закону України "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр, Плетюку Андрію Володимировичу проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення загальною площею 
0,4112 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1159, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Затишшя, 
вул. Зелена, Кременецького району Тернопільської області, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з 
пи тань містобудува^Н:Я<будащицт^і. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного серодй^і

// '■т У /
Міський голова?

її 2 '
Ц ч \

В.С. Бойко

Онук- В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2699

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки площею 0,1000 га із земель для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в землі 
для розміщення та експлуатації об’єктів 
дорожнього сервісу по вул. Кременецька, 82, 
в м.Почаїв, гр. Довгушко Ірині Лсонтівні.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Злуки, 40, гр. Довгушко 1.Л., яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового 
призначення для розміщення та експлуатації об’єктів дорожньою сервісу по 
вул. Крем енецька, 82, в м. Почаїв (в межах населеного пункту) Кременецького району 
Тернопільської області, керуючись ст. 19, 20. 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34
ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ". ст. 50 Закону України 
"Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр". Закону 
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Довгушко Ірині Леонтівні проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною ЇЇ цільового призначення загальною площею 0,1000 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:2203 для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу по вул. Кременецька, 82, в м. Почаїв, Кременецького 
району Тернопільської області, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

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

В.С, БойкоМіський гоДедв^і

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2700

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0Д032 га для ведення 
особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул, Варшавська, 
гр. Ті натенко В.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Варшавська, 1, гр. Ігнатенко Віри 
Іванівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, и.б ч.І ст.81. п.а ч.З 
ст. 116 ст.125, ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій". 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України "‘Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівниц тва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Ігнатенко Вірі Іванівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1032 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3440 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв. 
вул. Варшавська, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Ігнатенко Вірі Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1032 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3440 для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська.

3. Зобов’язати гр. Ігнатенко Віру Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2701

Про затвердження технічної документ ації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0262 га для 
ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Лосятинська, гр. Костюк Н.М,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 60, Костюк Ніни 
Михайлівни., яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81. п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст. 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України "‘Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Костюк Піні Михайлівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0262 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3442 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Лосятинська, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Костюк Піні Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0262 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3442 для ведення 
особистого селянської о господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська.

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

4. Контроль за виконанням даного рішешд^ покласти па постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництву земельних відносин та охорони навколишнього 
природно

В.С. БойкоМіський
Онук В.В



від « ЗО » жовтня 2020 року № 2702

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1868 га для ведення 
особистого селянською господарства в м. 
Почаїв, вул. Шалівка, гр. Кравчук М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка, 25, гр. Кравчук Мирослави 
Володимирівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шалівка, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І 
сі.81. п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1, Затвердити гр. Кравчук Мирославі Володимирівні проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1868 га за кадасіровим номером 
6123410500:02:001:3423 для ведення особистого селянського господарства в м.Почаїв. 
вул. Шалівка, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Кравчук Мирославі Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1868 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3423 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв. вул. Шалівка.

Зобов’язати гр. Кравчук Мирославу Володимирівну зареєструвати речові права па 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з 
питань містобудув цтва^^сКісльних відносин та охорони навколишнього
природного СЄр}^0Й

ОіМіський фАш^а і
Онук В.В. II ? І І

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «ЗО» жовтня 2020 року № 2703

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,1000 га для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, 
гр. Горевичу М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул, Я. Мудрого, 26а, гр. Горевича Миколи 
Вікторовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведения індивідуального садівництва в м. Почаїв та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125. 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Горевичу Миколі Вікторовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0548 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Горевичу Миколі Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0548 для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв ,

J.

4.

Зобов’язати гр. Горевича Миколу Вікторовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудув цтва, земёльних відносин та охорони навколишнього
природного ссрсдїМщпіа

Міський гА. В.С. Бойко

Онук В В

A f



к

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2704

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про за твердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0021 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр. Вівчар С.Я.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Возз'єднання. 5/1 І. гр. Вівчар Світлани 
Ярославівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв. вул. Возз'єднання, тез 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч.І ст.81. п.а ч.З 
ст.116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій". 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Вівчар Світлані Ярославівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0.0021 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3434 для будівниціва індивідуальних гаражів в м. Почаїв. вул. 
Возз’єднання, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Вівчар Світлані Ярославівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0021 га за кадасіровим номером 6123410500:02:001:3434 для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв. вул. Возз'єднання.

3. Зобов’язати гр. Вівчар Світлану Ярославівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавс твом порядку.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2705

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0036 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр. Касаткіній Є.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 5/6. гр. Касаткіної Євгенії 
Ананіївної, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12. п.б ч. 1 ст.81, п.а ч.З 
ст. 116 ст.125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій". 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Касаткіній Євгенії Ананїївні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0036 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3431 для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Касаткіній Євгенії Ананїївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0036 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3431 для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Возз’єднання.

3. Зобов’язати гр. Касаткіну Євгенію Ананїївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контрол ' покласти па постійну депутатську комісію з
питань N хтьпих відносин та охорони навколишнього
природа /

МІСЬКИЙ ГОЛІОФЙ
V А.

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2706

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0021 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр, Миронюк І.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 5/9, гр. Миронюк Ірини 
Дмитрівни., яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв. вул. Возз'єднання, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись и.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81. п.а ч.З 
ст. 116 ст. 125. ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій”. 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Миронюк Ірині Дмитрівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0021 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3435 для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв. вул. 
Возз’єднання, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Миронюк Ірині Дмитрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0021 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3435 для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Возз’єднання.

3. Зобов’язати гр. Миронюк Ірину Дмитрівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за вико наніщ^датш^-дішешія що класти па постійну депутатську комісію з 
питань містобудува^%їє^дівЙйц^^ч з/мельних відносин та охорони навколишнього 
природного серед/и^п^>^--<у.,

#5// Г~т-

II о \ /А

Міський голЬваа /О
О \

. ..

В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 2707

Про затвердження проекту7 землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0036 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, 
вул. Возз’єднання, гр. Уйвану Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 5/13, гр. У Йвана Руслана 
Васильовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, її.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст, 126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій". 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України ;ТІро місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Уйвану Руслану Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0036 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3437 для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв. 
вул.Возз'єднання, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Уйвану Руслану Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0036 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3437 для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Возз'єднання.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року № 270S

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0021 га для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, гр. Хайбі Н.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв. вул. Возз’єднання, 5/5, гр. Хайби Надії 
Федорівни, яка просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Возз'єднання, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, її.б ч.І ст,81. п.а ч.З 
ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України ‘‘Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Хайбі Надії Федорівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0021 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3433 для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Хайбі Надії Федорівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0021 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3433 для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Возз’єднання.

3. Зобов’язати гр. Хайбу Надію Федорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « ЗО » жовтня 2020 року 2709

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної 
ділянки площею 0,0021 та для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул, 
Возз’єднання, гр, Царуку В.А.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Гараж, вул. Колгоспна, 11, гр. Царука Василя 
Анатолійовича, який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Возз'єднання, за 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій". 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Царуку Василю Анатолійовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0021 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3438 для будівництва індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. 
Возз'єднання, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Царуку Василю Анатолійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0021 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3438 для будівництва 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Возз’єднання.

3. Зобов'язати гр. Царука Василя Анатолійовича зареєструвати речові права па земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконан^ж^-^^^^ріїїіеннядірюїасти па постійну депутатську комісію з 
питань містобудуц^щЙ^удірТйїіїі^^зехісльних відносин та охорони навколишнього 
природного cepeźjofiifułjk'' ..JxVx

Міський іхьторЗ ( і Йте
Онук В.В.

В.С. Бойко

* V І2 Д 
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «ЗО» жовтня 2020 року №2710

Про затвердження звіту7 про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки площею 0,6650 га, що 
надається у власність шляхом викупу 
гр.Драчуку Олександру Володимировичу та 
Кіктєву Євгену Олександровичу по 
вул.Лося пінська, 1а, в м. Почаїв.

Розглянувши заяву жителів м, Київ гр. Драчука Олександра Володимировича та 
Кіктсва Євгена Олександровича, які просять затвердити звіт про експертно-грошову оцінку 
земельної ділянки в м. Почаїв, но вул. Лосятинська, 1а, керуючись ст. 122, 126, 127, 128 
Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 етапі 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з метою раціонального використання земельних ділянок із 
залученням додаткових коштів до бюджету міста, », враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.

2.

3.

4.

Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий номер 
6123410500:02:001:0380, площею 0,6650 га по вул. Лося тинська, 1а, в м. Почаїв.
Затвердити ціпу продажу земельної ділянки кадастровий номер 6123410500:02:001:0380 
на підставі висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, площею 0,6650 га. для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуї га допоміжних операцій 
но вул. Лосятинська, 1а, в м. Почаїв, в розмірі 415888 гривень (чотириста п'ятнадцять 
тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 00 кон.). що у розрахунку па один квадратний 
метр земельної ділянки становить 62,54 грн. (шістдесят дві гривні 54 кой.)
Продати гр. Драчуку Олександру Володимировичу та Кіктєву Євгену Олександровичу за 
415888 гривень (чотириста п'ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень 00 кон.) 
земельну ділянку несільськогосподарського призначення, кадастровий номер: 
6123410500:02:001:0380 площею 0,6650 га, для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій по вул. Лосятинська. 1 а. 
в м. Почаїв.
Гр. Драчуку Олександру Володимировичу та Кіктєву Євгену Олександровичу укласти з 
Почаївською міською радою договір купівлі- продажу земельної ділянки, площею 0,6650
гата провести оплату згідно з діючим законодавством.
Контроль за виконанням, даного рішення^ покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного'середовища

; >

Міський юлоііа В.С. БОЙКО

Онук В В /.К



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ 

Рішення

«ЗО» жовтня 2020 року №2711

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статтями 14, 23, 93 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 спеціального фонду в сумі 39720 гривень за 
рахунок спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01 січня 2020 року, переданого із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду).

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 витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2020 році (додаток 6 до 
рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 2208 «Про 
міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 4.



5. Викласти та затвердити в новій редакції додаток 2 до рішення 
Почаївської міської ради від 24.06.2020 № 2454 «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020 рік» згідно з додатком 5.

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

В.С. Бойко

Ольга Боцюк



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 
від ЗО жовтня 2020 року № 2711

Зміни до фінансування міського бюджету на 2020 рік

(грн)

19521000000
(код бюджету)

Код
Найменування згідно з класифікацією фінансування 

бюджету
Усього Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -39 720 39 720 39 720

208400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -39 720 39 720 39 720

Всього за типом кредитора -39 720 39 720 39 720
600000 Фінансування за активними операціями

-39 720 39 720 39 720

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -39 720 39 720 39 720

Всього за типом боргового 
зобов’язання -39 720 39 720 39 720

Секретар міської ради В.Я. Уйван



ЗМІНИЛО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2020 рік

Додаток Na 2 
до рішення Почаївської міської ради 

від ЗО жовтня 2020 року Ns 2711

19521000000
(код бюджету)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

пограмної 
класифікац 
її видатків 

та 
кредиту ван 

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал ь 

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

видатки 
розвиткубюджет 

розвитку
оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 180510 -57490 263400 -25400 0 0 0 0 0 0 0 180510

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 180510 -57490 263400 -25400 0 0 0 0 0 0 0 180510

0110150 0150 0111

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

81280 32680 48600 0 0 0 0 0 0 0 0 81280

0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення 217800 47500 170300 0 0 0 0 0 0 0 0 217800

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 6530 6530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6530

0114040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 0 3400 22000 -25400 0 0 0 0 0 0 0 0

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

27800 5300 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 27800

0114082 4082 0829 Інші заходи у галузі культури і мистецтва -177700 -177700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -177700

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 210000 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210000

0119770 9770 0180 Інша субвенція з місцевого бюджету -185200 -185200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -185200

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) -180510 -211578 44868 -13800 0 39720 39720 0 0 0 39720 -140790

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) -180510 -211578 44868 -13800 0 39720 39720 0 0 0 39720 -140790

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

43500 0 43600 0 0 0 0 0 0 0 0 43600

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -108465 -94665 0 -13800 0 0 0 0 0 0 0 -108465

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

0 -27888 27888 0 0 0 0 0 0 0 0 0



г. , I

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

69175 12475 “ 56700 0 0 0 0 0 0 0 0 69175

0611100 1100 0960

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

-74820 8500 -83320 0 0 39720 39720 0 0 0 39720 -35100

0613140 3140 1040

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

-110000 -110000 0 0 0 0 0 0 0 0 -110000

Всього 0 -269068 308268 -39200 0 39720 39720 0 0 0 39720 39720

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток З
до рішення Почаївської міської ради

від ЗО жовтня 2020 року № 2711

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік
19521000000

(код бюджету)

грн.

Код бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим місцевим бюджетам

дотаціїя з 
місцевого 

бюджету на:

субвенція з місцевого 
бюджету

усього

Субвенція з місцевого 
бюджету на:

усього

загальний фонд на:
загальний фонд, з них:

інша субвенція з місцевого 
бюджету на:

районному 
територіально 
му центру на 
оплату праці 
соціальних 
працівників 

мотг

видатки 
споживання

0119770
1 2 3 4 5 6 8 9 14

19309200000 Кременецький 
районний бюджет -185200 0 -185200

X УСЬОГО 0 0 0 0 -185200 0 -185200

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради

від ЗО жовтня 2020 року №27II

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
19521000000
(код бюджету)

(гри)

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Кпд Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонально 
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету'

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджсту/відповідалі.ііого виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Ти і юною 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

ІІаймеїіупанпя місцевої,'регіональної програми
Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Почаївська міська рада (головний
розпорядник) -177 700 -177 700 0 0

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконане це) -177 700 -177 700 0 0

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культ ури і мистецтва
Організація свя т т а розви ток культури і 
мистецтв Почаївської мотг на 2019-2020 
роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради віл

20.11.2018 № 1603 (зі 
змінами)

-177 700 -177 700 0 0

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головнийрозпорядник) -110 000 -110 000 0 0

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської радиї (відповідальний виконавець) -110 000 -ПО 000 0 0

0613140 3140 1040

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

Цільова програма оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської мотг на 2019- 
2020 роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради віл 

21.12.2018 № 1619
-110 000 -110 000 0 0

УСЬОГО -287 700 -287 700 0 0

7

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток Ne 5
до рішення Почаївської міської ради

від ЗО жовтня 2020 року № 2711
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 

видатків міського бюджету на 2020 рік

(гри)

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/в ід лові даль ного виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Усього 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) 19200 19200 0 0 0 19000 19000 0 0 0 19000 38200

0110000
Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 19200 19200 0 0 0 19000 19000 0 0 0 19000 38200

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 19200 19200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19200

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації) 0 0 0 0 0 19000 19000 0 0 0 19000 19000

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) -38200 -38200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38200

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) -38200 -38200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38200

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у тому 
числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

-26200 -26200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26200

0615012 5012 0S10 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпійських видів спорту -12000 -12000 0 0 0 0 0 0 0 0 -12000

Всього -19000 -19000 0 0 0 19000 19000 0 0 0 19000 0

Секретар міської ради В.Я. Уйван



IW

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « ЗО » жовтня 2020 року №2712

Про внесення змін до структури
Центру надання соціальних послуг
Почаївської міської ради

З метою сприяння соціальному захисту незахищених верств населення 
Почаївської територіальної громади, враховуючи погіршення епідеміологічної 
ситуації із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, лист в.о. директора 
ЦНСП Почаївської міської ради, за вих, №5 від 24 жовтня 2020 року, 
керуючись Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до структури комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг Почаївської міської ради», затвердженої рішенням 
міської ради №2603 від 27.08.2020 року, ввівши до складу відділу 
надання соціальної допомоги вдома додатково п’ять посад 
соціального робітника.

2. Затвердити структуру комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг Почаївської міської ради» в новій редакції згідно з 
додатком 1 до цього рішення.

3. Встановити, що відповідні зміни вводяться в дію з 02 листопада 2020
року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань юе^ти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту 
та соціального захц^ту Населення.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



Додаток I
до рішення міської ради 
від « ЗО » жовтня 2020 р 
№2712

СТРУКТУРА
Центр надання соціальних послуг 

Почаївської міської ради

Відділ соціальної роботи

№ Найменування структурного підрозділу Кількість шт.
п/п (посади) од.

Адміністративний персонал

1. Директор 1,0

• Бухгалтер 1,0

Відділе соціальної допомоги вдома

1. Завідуючий відділенням 1
0 Соціальний робітник 14.0

1. Начальник відділу 1

2, Фахівець із соціальної роботи 1

Всього: 19,0

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « ЗО » жовтня 2020 року №2713

Про затвердження
Програми « Організація свят та 
розвиток культури та мистецтв 
Почаївської територіальної 
громади на 2021-2022 роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради №158 від 28 
вересня 202Ороку, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою розвитку культури, збереження національних традицій та 
звичаїв на території Почаївської територіальної громади, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму « Організація свят та розвиток культури та мистецтв 
Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки», що додається .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань освіти, культури,охорони здоров "я,мол оді, спорту та соціального

Коношевська М.В.

В.С.Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії міської ради 

№2713 від «30»жовтня 2020 року

Програма « Організація свят та розвиток культури і мистецтв Почаївської 
територіальної громади на 2021-2022 роки.

1. Паспорт Програми

1 Ініціатор розроблення 
програми

Заступник міського голови Чубик Андрій Віталійович

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

Рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради №158

від 28 вересня 2020 року

3 Розробник програми Відділ управління проектами та програмами соціально- 
економічного розвитку Почаївської міської ради

4 Співрозробники програми Почаївський міський будинок культури, Почаївський будинок 
дитячої творчості та спорту,Почаївська музична школа

5 Відповідальний 
виконавець програми

Почаївська міська рада

6 Учасники програми Почаївський міський будинок культури, Почаївський будинок 
дитячої творчості та спорту,Почаївська музична школа

7 Термін реалізації програми 2021-2022 роки

7.1. Етапи виконання програми -

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської територіальної громади

9 Загальний обсяг
фінансових
ресурсів.необхідних для 
реалізації програми всього,

У тому числі:

531400грн.

9.1 Коштів місцевого бюджету 531400грн.

Коштів інших джерел -

10 Керівник програми Заступник міського голови Чубик А.В.



2. Загальна частина
Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, законів 

України « Про культуру», » Про охорону культурної спадщини», » Про місцеве 
самоврядування в Україні» з метою удосконалення галузі культури Почаївської 
територіальної громади, спрямування її на розвиток культурних традицій, 
збереження Історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури 
для всіх верств населення.

3. Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є :

- Збереження історичних цінностей та примноження української культури 
, розвиток традицій.

- Проведення та урізноманітнення свят та культурно-масових заходів в 
Почаївській територіальній громаді.

- Розвиток культурного надбання поколінь, національно-патріотичне 
виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва , піднесення самобутньої 
культури громади.

Основні завдання Програми:

-Створення умов для забезпечення культурно-дозвільних потреб населення 
та урізноманітнення культурних заходів;

-Збереження та примноження української культури, розвиток традицій, 
збереження історичних цінностей;

- Забезпечення конституційних прав на доступ до надбань культури і 
мистецтва;

- Проведення в громаді свят та культурно-масових заходів;
-Інформування через ЗМІ, друк та розповсюдження інформації щодо 

проведення в громаді свят та проведення культурно-масових заходів;
- Створення умов для творчого розвитку особистості;
- Зміцнення духовних основ українського суспільства, сприяння розвитку і 

функціонуванню української мови, патріотичне виховання населення;
- Збереження, розвиток традицій, звичаїв та обрядів;
- Розвиток народних художніх ремесел.

4.Терміни  реалізації Програми.

Виконання програми« Організація свят та розвиток культури та мистецтв 
Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки» передбачається 
здійснити протягом 2021-2022 років.



5.Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
передбачених на її виконання міським бюджетом в сумі -531400 грн., та за 
рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Обсяг коштів, які
пропонується залучити 
до виконання Програми.

Період
Програми

виконання Усього витрат на
виконання Програми.

2021 рік. 2022 рік.

Обсяг ресурсів,усього:

місцевий бюджет 265700грн. 265700грн. 531400грн.

інші джерела. — —

б.Заходи Програми

Заходи Програми «Організація свят та розвиток культури і мистецтв 
Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки ( додаток 1).

7.Очікуваний результат.

Реалізація Програми забезпечить:
- залучення широкого кола громадськості до відзначення громадою 

державних, міських свят та пам’ятних дат.
- подальший розвиток культури і мистецтва, шляхом використання 

культурної спадщини Українського народу, кращих народних звичаїв, традицій 
та обрядів;

- підтримку діяльності установ та організацій у сфері культури та 
мистецтва, творчих колективів та спілок;

- естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва;
- проведення свят, та культурно-масових заходів.

Результативні показники до Програми «Організація свят та розвиток 
культури і мистецтв Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки 
(додаток 2)



8. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального захисту 
населення.

г

Секретар міської ради < В.Я.Уйван



Додаток 1 до Програми

Заходи Програми «Організації свят та розвиток культури і мистецтв 
Почаївської міської територіальної громади на 2021-2022 роки

Назва 
напряму 

діяльності

Перелік заходів Строк 
виконання 

заходу

Виконавці Джерела 
фінансував 

ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування

Очікуваний 
результат

2021р. 2022р.

І .Орга
нізація 
свят та
розвиток 
культури 
та 
мистецтв 
на 
території 
Почаївськ 
ої 
територіа 
льної 
громади

1.1. Новорічна 
казка для дітей з 
обмеженими 
можливостями 
та дітей громади

(лютий) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

8000 
грн.

8000

грн.

Організація 
концерту та 
свята ІЗ ;
врученням :
подарунків.

1.2.Святковий 
концерт 
присвячений 
Дню Соборності 
У країни

ПочаївськаŁ 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Проведення
концерту

1,3.Святковий 
захід 
присвячений до 
дня закоханих

(лютий) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Проведення 
концерту

1.4. Концерт 
духовної пісні

(лютий) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Проведення 
концерту

1.5.Відзначення 
дня героїв
Небесної сотні

(лютий) Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

3500 3500

1.6.Відзначення 
річниці
Т.Г.Шевченка

(березень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

4000 4000 Проведення 
та організація 
концерту,

І

1.7.Церемоніаль 
НИЙ ПОХІД.
Мітинг-реквієм 3 
нагоди свята
Перемоги

(травень)

1
і

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

3500 3500 Проведення 
та організація 
концерту, 
інших заходів



1.8.Концерт 
присвячений до 
Дня Матері

(травень) Почаївська 
міська рада

М ісцевий 
бюджет

Проведення 
та організація 
концерту.

1.9. У часть в
обласному 
драматичному 
конкурсі « Юні 
драматурги»

(травень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Проведення
дитячого 
конкурсу

1.10. Участь в
НЛАТ»
Веселка» у
фестивалі «
Бонна-фест» 
м. Кременець

( червень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

1000 1000 Транспортне 
перевезення 
учасників 
художньої 
самодіяльно 
сті.

1.11 .День села
Старий Почаїв

(червень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

10000 10000 Організація 
концерту .та 
проведення 
святкових 
заходів

1.12.День рибака 
села Старий
Тараж

(червень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

10000 10000 Організація 
концерту,та 
проведення 
святкових 
заходів.

1.13. День міста
Почаїв

(липень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

200000 200000 Організація 
концерту, та 
проведення 
святкових 
заходів.

1.14. День села 
ЛІдихів

(липень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

10000 10000 Організація 
концерту,та 
проведення 
святкових 
заходів.

і

1.15.Урочистості 
до дня Прапора

(серпень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

3500 3500 Організація 
святкових 
заходів

1.16. День села 
Будки

(серпень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

10000 10000 Організація 
святкових 
заходів

1.17.Святковий 
концерт до дня 
Незалежності 
України

(серпень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

Організація 
святкових 
заходів

1.18-Дитячий 
вокальний 
конкурс «

(вересень) Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

3500 3500 Організація
і концерту,та 

проведення



531400 грн.

—

Почаївські 
дзвіночки»

святкових 
заходів.

1.19.Святковий 
концерт ,
присвячений 
дню Захисника 
Віті изни

(жовтень) Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

1200 1200 Проведення 
та організація 
концерту, 
інших заходів

1,20.Мітинг,прис 
вячений Дню
пам’яті жертв
голодомору 
1932-1933 роках

(листопад 
)

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

3500 3500 Проведення 
траурного 
мітингу та
поминальної 
панахиди 
жертвам 
голодоморів і 
політичних 
репресій.

1.21 .Благодійна 
акція до дня св. 
Миколая 
«Подаруй дитині 
радість»

(грудень) Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

6000 6000 Проведення 
та організація 
концерту, 
інших заходів

Всього: 265700
грн.

265700
грн.

Всього разом:



Додаток 2 до Програми.

Результативні показники Програми

«Організація свят та розвиток культури і мистецтв Почаївської 
територіальної громади на 2021-2022 роки

№ Назва Завдання Найменування показника Одиниця виміру (од.,грн.)

1. Проведення та організація Показник продукту:
культурно-масових заходів на 
території Почаївської
територіальної громади

Кількість проведених святкових 
заходів за 2021-2022 роки.

21 од.

Показник витрат:
531400грн.

Кількість затрачених коштів

Показник ефективності:

Середня вартість проведення 
одного святкового заходу, І7713 грн.

Показник якості:

Відношення кількості святкових 
заходів до попереднього періоду.

100%

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « ЗО » жовтня 2020 року №2714

Про затвердження 
Програми « Турбота»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради №159 від 28 
вересня 2020 року, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму « Турбота», що додається .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури,охорони здоров’я,молоді, спорту та 
соціального захисту населення

Міський гол

М.В,Коношевська М.В,

В.С.Бойко



рішенням сесії міської ради 
№2714 від «ЗО» жовтня 2020р.

1.Паспорт Програми. 
Програма «Турбота»

1 Ініціатор розроблення 
програми

Керуюча справами ( секретар)виконавчого комітету 
Лівар Н.М.

0 Дата .номер і назва 
розпорядчого 
документа органу 
влади про 
розроблення програми

Рішення виконавчого комітету Почаївської міської 
ради № 159 від 28 вересня 2020 року

3 Розробник програми Відділ управління проектами та програмами 
соціально-економічного розвитку Почаївської міської 
ради

' 4 Співрозробники 
програми

Виконавчий комітет Почаївської міської ради, відділи 
Почаївської міської ради

5 Відповідальний 
виконавець програми

Почаївська міська рада

6 Учасники програми Виконавчий комітет Почаївської міської ради та 
жителі громади , що потребують допомоги

7 Термін реалізації 
програми

2021-2022 роки

7.1. Етапи виконання 
програми

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської громади

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

550000грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

550000грн.

Коштів інших джерел -

10 Керівник програми Начальник відділу соціального захисту населення 
Почаївської міської ради



2.Загальна частина.

Серед основних напрямів діяльності Почаївської територіальної громади у 
соціальній та гуманітарній сферах є посилення цільової спрямованості 
матеріальної підтримки.

Одним з першочергових завдань держави та органів місцевого 
самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального 
обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. Доля 
стабілізації фінансово-економічної ситуації в країні виникає необхідність 
посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян Почаївської 
територіальної громади. У першу чергу негативні наслідки економічних 
проблем відчувають незахищені верстви населення.

3. Мета і основні завдання Програми.
Мета Програми полягає у:
- здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення права кожного 

громадянина на звернення для отримання матеріальної допомоги;
- створенні умов для подолання негативних соціальних явищ , ефективної 

підтримки матеріального стану шляхом надання допомог;
- надання матеріальної грошової допомоги на поховання деяким 

категоріям громадян, що визначенні КМУ;
- забезпечення соціального захисту населення.

4. Фінансове забезпечення Програми.

Орієнтовне фінансове забезпечення Програми на 2021-2022 роки 
здійснюється з місцевого бюджету , в сумі:55ОООО грн, та за рахунок Інших 
джерел не заборонених чинним законодавством.

Обсяг коштів,які 
пропонується 
залучити до 

виконання Програми

Період виконання Програми Усього витрат на 
виконання Програми

2021 2022
Обсяг 

ресурсів, усього:
275000 275000 550000

Місцевий бюджет 275000 275000 550000
Інші джерела - -



б.Термін реалізації програми.
Виконання заходів Програми «Турбота» передбачається здійснити 

протягом 2021-2022 років.

6. Заходи Програми.
Заходи Програми « Турбота» (додаток 1)

7.Очікуваний результат.

- Підвищення рівня соціального захисту населення;
- Отримання додаткових гарантій соціального захисту;
- Сприяння вирішення інших соціально-побутових питань.
Результативні показники Програми « Турбота»(додаток2)

8.Контроль за ходом виконання Програми.

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми здійснює 
постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та 
соціального захисту населення.

Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захист та 
дозволить реально підтримати життєдіяльність найбільш вразливих мешканців 
громади - малозабезпечених верств населення.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток 1 до Програми

Заходи Програми « Турбота»

Назва 
напряму 
діяльності

Перелік заходів Строк 
виконай 
ня 
заходу

Виконавці Джерела 
фінансуван 
ня

Орієнтовні 
обсяги 
фінансування

Очікуваний 
результат

2021р. 2022р.

Надання 
соціальних 
послуг у
вигляді 
додаткових 
соціальних 
гарантій

1.1 .Надання 
одноразової 
матеріальної 
допомоги:

2021-
2022 рік

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

1.1.1 .малозабезпече 
ним верствам
населення

30000
грн.

30000 
грн.

Виплатиться
60
допомог

1.1,2.допомога у
разі перебування в 
лікувальному 
закладі

70000 
грн.

70000
грн.

Виплатиться
70 
допомог

1.1.3. допомога у 
разі важкої
(довготривалої) 
хвороби

80000
грн.

80000 
грн.

Виплатиться
40
допомог

1.1.4. допомога 
постраждалим від 
стихійного лиха

20000 
грн.

20000
грн.

Виплатиться
10
допомог

1.2. Надання 
матеріальної 
допомоги на
поховання 
непрацюючих 
громадян.

2021-
2022 рік

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

55000 
грн.

55000 
грн.

Виплатиться
22
допомоги

1.3. Надання 
матеріальної 
допомоги 
учасникам АТО

2021-
2022 рік

Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

20000 
грн.

20000гр 
н.

Виплатиться
20
допомоги

Всього: 275000
грн.

275000г
рн.

Виплатиться
222
допомоги

Всього разом: 550000 грн.



Додаток 2 до Програми

Результативні показники Програми « Турбота»
№ Назва завдання Найменування показника Одиниця виміру.

Надання соціальних послуг у Показник продукту:
1. вигляді додаткових соціальних Кількість одноразових 180 ос.

гарантій. матеріальних допомог
малозабезпеченим верствам
населення:
1.1.1 .малозабезпеченим
верствам населення
1.1.2, допомога у разі
перебування в лікувальному 
закладі
1.1.3. допомога у разі важкої 
(довготривалої) хвороби
1.1.4 .допомога постраждалим

від стихійного лиха
Показник витрат:
Кількість затрачених коштів

200000 грн.

Показник ефективності:
Середня Вартість одної

1111 грн.

матеріальної допомоги.
Показник якості:
Відношення кількості допомог 
до попереднього періоду.

100%

Показник продукту:
Надання матеріальної допомоги

22 ос.

на поховання непрацюючих 
громадян.
Показник витрат:
Кількість затрачених коштів.

55000 грн.

Показник ефективності:
Середня вартість одної

2500 грн.

матеріальної допомоги.
Показник якості:
Відношення кількості допомог 
до попереднього періоду.

100%

Показник продукту:
Надання матеріальної допомоги 
учасникам АТО.

20ос.

Показник витрат:
Кількість затрачених коштів. 20000 грн.
Показник ефективності:
Середня вартість одної 1000 грн.
матеріальної допомоги.
Показник якості:
Відношення кількості допомог 
до попереднього періоду.

100 %

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « ЗО » жовтня 2020 року №2715

Про затвердження
Програми «Розвиток соціальних 
послуг та інших видів допомоги 
незахиіценим верствам населення 
Почаївської територіальної 
громади на 2021-2022 роки»

З метою сприяння соціальному захисту незахищених верств населення 
Почаївської територіальної громади , керуючись Порядком розроблення та 
виконання місцевих цільових програм, рішенням виконавчого комітету 
Почаївської міської ради №170 від 13 жовтня 202Ороку, Законом України 
« Про соціальні послуги» , п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Розвиток соціальних послуг та інших видів 
допомоги незахищеним верствам населення Почаївської територіальної 
громади на 2021-2022 роки», що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
ороци здоров’я, молоді, спорту та соціального

Коношевська М.В.

В.С.Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням міської ради 

№2715 від « ЗО » жовтня 2020 р.

1.Паспорт Програми.
Паспорт Програми «Розвиток соціальних послуг та інших видів допомоги пезахищеним 

верствам населення Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки»
1 Ініціатор розроблення 

програми
Заступник міського голови Чубик Андрій Віталійович

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

Рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради №
170 від 13 жовтня 2020 року

Розробник програми Відділ управління проектами та програмами соціально- 
економічного розвитку Почаївської міської ради

4 Співрозробники 
програми

-Виконавчий комітет Почаївської міської ради,
-ГО «В майбутнє разом»
-КУ Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 
ради,
-Відділ соціального захисту населення Почаївської міської 
ради

5 Відповідальний 
виконавець програми

Почаївська міська рада

6 Учасники програми - Виконавчий комітет Почаївської міської ради,
- ГО «В майбутнє разом»
- КУ Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 
ради,
- Відділ соціального захисту населення Почаївської міської 
ради
- Жителі громади , що потребують допомоги

7 Термін реалізації 
програми

2021-2022 роки

7.1. Етапи виконання 
програми

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської громади

9 Загальний обсяг 
фінансових 
ресурсі в, необхідних для 
реалізації програми, 
всього,
У тому числі:

74000грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

74000грн.

Коштів інших джерел

10 Керівник програми Начальник центру надання соціальних послуг Почаївської 
міської ради.



2. Загальні положення

Незважаючи на те , що держава докладає зусиль по соціальному захисту осіб , які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги , залишається ще ряд 
проблем, які потребують розв’язання на міському рівні, за рахунок бюджету міської ради .

На сучасному етапі розвитку українського суспільства особливого значення набувають 
завдання підвищення добробуту населення, поступове наближення до зниження рівня 
бідності та досягнення соціальної справедливості . Саме на вирішення цих стратегічних 
завдань, а також на зростання рівня життя вразливих категорій громадян, надання їм 
необхідних соціальних послуг з урахуванням їх реальних потреб спрямована ця Програма .

Соціальний захист є сьогодні основним завданням соціальної політики , яка ставить за 
мету забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя . Економічні 
негаразди, кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти 
харчування, медикаменти, при одночасному зменшенні реального доходу сімей, стали 
причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців громади, наслідки якого 
вони не можуть подолати самостійно . Навіть вжиті державою заходи щодо підвищення 
рівня заробітної плати та пенсійного забезпечення окремих категорій населення не 
покривають необхідних додаткових витрат незахищених верств населення на харчування, 
медикаменти та Інші, необхідні для життєдіяльності речі.

Невідкладної підтримки також потребують самотні громадяни , у яких повністю 
втрачена або знижена здатність до самообслуговування та яким потрібна увага , цілодобовий 
сторонній догляд і медико-соціальна допомога .

Враховуючи аналітичні дані звернень громадян, з кожним роком збільшуються 
показники з кількості наданих заяв мешканців громади, які гостро потребують певних видів 
соціальних послуг, передусім адресної матеріальної грошової допомоги на лікування тощо. 
Більшість таких звернень надходять від осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, , 
інвалідів, багатодітних сімей та одиноких громадян, як найбільш вразливої категорії 
населення, які найгостріше відчувають негативні наслідки погіршення економічної ситуації .

З.Мета і основні завдання Програми

Метою програми є :
- вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення Почаївської 

громади ;
- сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств 

населення шляхом їх соціальної підтримки;
- підвищення кількості та якості соціальних послуг , спрямованих на підвищення 

життєвого рівня ветеранів війни та праці , малозабезпечених громадян , інвалідів , одиноких 
пенсіонерів , осіб , які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію ;

- забезпечення соціального захисту учасників АТО та членів їхніх сімей , осіб , які 
переміщені з тимчасово окупованої території України,

- сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей , дітей та молоді, які перебувають у 
складних життєвих обставинах , шляхом вирішення питань соціально - побутового та 
медичного обслуговування громадян , надання їм адресної цільової допомоги , послуг ;

- попередження виникнення складних життєвих обставин;
- для організації допомоги населенню та максимального наближення адмінпослуг до 

людини
Для забезпечення досягнення мети Програмою передбачено виконання наступних завдань:



- забезпечення державних гарантій з питань праці та соціального захисту населення;
- удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим 

верствам населення, посилення адресної спрямованості
- підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має 

соціальне спрямування
- формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують 

соціальної підтримки;
підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у 
складних життєвих обставинах;

- подовження роботи щодо удосконалення якості надання соціальних послуг та 
сприяння розвитку системи надання соціальних послуг;
створення умов для максимально раціонального та економного використання 
коштів бюджету громади, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення 
додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої 
активності громадян.

Соціальний працівник надає соціальну допомогу мешканцям Почаївської 
територіальної громади, в межах службових повноважень , шляхом 
консультування з питань соціальної допомоги , емоціональної та психологічної 
підтримки , видачі актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї (для 
субсидії , отримання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям , для 
отримання одноразової матеріальної допомоги на лікування , для отримання пільг 
, по догляду за інвалідом , особою старше 80 років) , довідки про фактичне місце 
проживання в Почаївській територіальній громаді . Видача довідок та актів 
обстеження матеріально-побутових умов сім’ї здійснюються за наявності 
необхідних документів.
Прийняття програми дозволить ефективніше забезпечити розв’язання в громаді 
соціальних проблем з використанням принципів системності та комплексності , 
координації взаємодії виконавчих органів міської ради , об’єднань громадян та 
самих громадян , що потребують допомоги .

4.Терміни реалізації Програми

Виконання програми Розвиток соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним 
верствам населення Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки» передбачається 
здійснити протягом 2021 -2022 років.

5» Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів передбачених на її 
виконання міським бюджетом в сумі - 74000грн., та за рахунок інших джерел не 
заборонених чинним законодавством.

Обсяг коштів, які Період виконання Програми Усього витрат па виконання
пропонується залучити до 
виконання Програми.

2021 рік. 2022 рік. Програми.

Обсяг ресурсів,усього:
місцевий бюджет 37000 грн. 37000 грн. 74000грн.
інші джерела. - -



б.Заходи Програми

Заходи Програми «Розвиток соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним 
верствам населення Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки»(додаток 1)

7. Очікувані результати та ефективність програми

Реалізація заходів програми забезпечить можливість отримання соціальної допомоги 
незахищених громадян громади, різних видів додаткових соціальних послуг та допомоги , 
що дозволить пом’якшити соціальну напругу у зв’язку з негативним впливом інфляційних 
процесів і відчути реальну допомогу з боку місцевої влади .

За необхідності надаватиметься допомога громадянам , незахищеним верствам 
населення та пільговим категоріям громадян шляхом консультування , індивідуального 
підходу до кожного.

Виконання Програми дасть змогу забезпечити належний соціальний захист знедолених 
громадян похилого віку та інвалідів, які потрапили в складні життєві обставини і не можуть 
забезпечити свої мінімальні життєві потреби та самообслуговування.
Реалізація даної Програми дозволить:

підвищити якість та рівень задоволення потреб отримувача соціальних послуг; 
збільшити кількість осіб, охоплених соціальними послугами;

- розвиватися благодійництву у сфері надання різних видів допомоги та послуг 
соціально вразливим верствам населення;
посилити адресність соціальної підтримки населення;
поліпшити стан соціальної захищеності сімей з дітьми, інвалідів, учасників АТО, 
ветеранів війни, ветеранів праці та осіб похилого віку;
підвищити якість життя внутрішньо переміщеним особам.

Результативні показники до Програми «Розвиток соціальних послуг та інших видів допомоги 
незахищеним верствам населення Почаївської територіальної громади на 2021-2022 
роки»(додаток 2)

8. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Координація дій щодо виконання заходів Програми покладається на КУ Центр надання 
соціальних послуг Почаївської міської ради,

Контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Почаївської міської ради.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток 1 до Програми

Заходи
Програми « Розвиток соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним 

верствам населення Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки

Назва 
напря 
му 
Прогр 
ами

Перелік заходів програми Строк 
викона 
ння 
заходу

Виконав 
ці

Джерел 
а 
фіпансу 
ванни

Орієнтовні 
обсяги 
фінансування 
(тис. грн.)

Очікуванні 
результати

2021 2022
Надання 
соціальна 
х послуг 
та інших 
видів 
допомоги 
незахише 
ним 
верствам 
населенн 
я

Проведення індивідуальної 
та групової просвітницької 
та навчальної роботи серед 
підлітків та молоді на 
різноманітні актуальні теми 
(збереження 
репродуктивного здоров’я, 
планування сім’ї,
відповідального 
батьківства та безпечної 
статевої поведінки,
інфекцій, що передаються 
статевим шляхом, проблем 
ВІЛ / СНІДу, вживання 
наркотичних речовин,
алкоголю, тютюну; торгівлі 
людьми тощо); •

2021-
2022
роки

го «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

Проведення 
групової та
навчальної 
роботи серед 
підлітків та
молоді

Проведення інформаційно- 
роз’яснювальної послуги 
щодо сімейного виховання, 
толерантності до інших та 
не насильства в сім’ї, 
жорстокого поводження 3 
ДІТЬМИ.

2021 - 
2022 
роки

ГО «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальн 
ої послуги
щодо 
сімейного 
виховання

Надавання безкоштовної 
інформаційної, правової, 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ допомоги
дітям та сім’ям, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах та 
молоді, що потребує
особливої соціальної уваги 
та підтримки

2021-
2022
роки

ГО «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

Надавання 
безкоштовної 
Інформаційної, 
правової, 
психологічної 
допомоги 
дітям та
сім’ям, ЯКІ
опинились у 
складних 
життєвих - 
обставинах

Перевезення в
офтальмологічний 
санаторій « Барвінок» для 
групи осіб з порушенням 
зору.

2021-
2022
роки

ГО «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

6000 6000 Організація 
перевезення

Надання консультації щодо 
безоплатної правової
допомоги ветеранам та 
інвалідам, багатодітним,
неповним сім ’ям, дітям- 
сиротам, опікунам

2021-
2022 
роки

ГО «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

Проведення 
консультацій 
ЩОДО 
безоплатної 
правової 
допомоги 
незахищеним 
верствам 
населення

Проводити благодійні
акції з метою залучення 
додаткових коштів та

2021-
2022
роки

ГО «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

Організовано 
та проведення 
благодійної 
акції



Забезпечувати психолога - 
педагогічний супровід
дітей соціально
незахищених категорій в 
навчальних закладах міста

2021-
2022
роки

ГО «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

Проведення 
психолого- 
педагогічної 
роботи для
дітей 
незахищених 
категорій

Проведення майстер класу 
« Готуємо разом» в ДНЗ « 
Почаївське ВПУ»для дітей 
з особливими потребами

2021-
2022
роки

ГО «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

7000 7000 Перевезення 
дітей 3
особливими 
потребами

Психолого-педагогічна 
допомога дітям з аутизмом 
з урахуванням їхніх
особливих ОСВІТНІХ

2021 -
2022
роки

ГО «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

2000 2000 Психолого- 
педагогічна 
допомога дітям 
з аутизмом

Проведення семінару ГО 
Асоціацією жінок України 
« Дія» щодо захисту прав 
жінок та членів їхніх 
родин,жіноча 
самореалізація

2021 -
2022 
роки

ГО «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

2000 2000 Проведення 
семінару ГО 
Асоціацією 
жінок України 
« Дія»

Консультація 
спеці аліста,щодо 
реабілітації дітей з 
інвалідністю внаслідок 
дитячого церебрального 
паралічу (ДЦП)

2021-
2022
роки

ГО «В 
майбутн 
є разом»

Міський 
бюджет

5000 5000 Проведення 
консультуванн 
я спеціаліста з 
реабілітації 
дітей 3
інвалідністю(Д 
ЦП)

Організація та проведення 
свята та вручення 
подарунків для дітей 
інвалідів та дітей-сиріт

2021-
2022
роки

Міський 
бюджет

Міський 
бюджет

15000 15000 Організовано 
свято та
вручено 
подарунки

ВСЬОГО 74000



Додаток 2 до Програми

Результативні показники Програми

«« Розвиток соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам 
населення Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки»

№ Назва Завдання Найменування показника Одиниця виміру (од.,грн.)
1. Надання соціальних послуг та інших 

нидів допомоги яезахишеним 
верствам населення Почаївської 
територіальної громади

Показник продукту:
Кількість проведених заходів за 
2021-2022 роки.
Показник витрат:
Кількість затрачених коштів
Показник ефективності:
Середня вартість проведення 
одного заходу.
Показник якості:
Відношення кількості заходів до 
попереднього періоду.

24 од, 

74000грн.

3083 грн.

100 %

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «ЗО » жовтня 2020 року №2716

Про затвердження Програми
«Громадський бюджет Почаївської 
територіальної громади на 2021-2022 роки»

З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, 
удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки 
повноцінного громадянського простору, вирішення соціально значущих питань, 
активізації жителів громади щодо участі у бюджетному процесі, керуючись 
статтями 25, 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
міська рада

вирішила:

1. Затвердити Програму «Громадський бюджет Почаївської 
територіальної громади на 2021-2022 роки» згідно додатку.

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії 
з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

В.С.Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Почаївської міської ради

№2716 від 30.10.2020р.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
«Громадський бюджет Почаївської територіальної громади на 2021-2022 

роки» 
1 Ініціатор розроблення 

програми
Заступник міського голови Чубик Андрій Віталійович

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

Рішення виконавчого комітету Почаївської міської 
ради № 171від ІЗжовтня 2020 року

3 Розробник програми Відділ управління проектами та програмами 
соціально-економічного розвитку Почаївської міської 
ради

4 Співрозробники 
програми

-Виконавчий комітет Почаївської міської ради, 
- жителі громади;
-громадські організації

5 Відповідальний 
виконавець програми

Почаївська міська рада

6 Учасники програми - Виконавчий комітет Почаївської міської ради, 
жителі громади;
-громадські організації

7 Термін реалізації 
програми

2021-2022 роки

7,1. Етапи виконання 
програми

8 Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть 
участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет Почаївської громади

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

900000грн.

9.1 Коштів місцевого 
бюджету

900000грн.

Коштів інших джерел

10 Керівник програми Заступник міського голови Чубик А.В.



1.Загальні положення

Більша частина людей звикли до думки, що бюджетний процес на 
місцевому рівні - прерогатива лише депутатів місцевих рад. Проте, існує 
інструмент, завдяки якому до процесу бюджетування можуть бути активно 
залучені звичайні жителі.

Процес Громадського бюджету формує довіру громадян до місцевої 
влади та сприяє кращому розумінню процесу управління громадою, створює 
ефективний механізм взаємодії структурних підрозділів міської ради та жителів 
громади в бюджетному процесі, а також допомагає у визначенні та вирішенні 
проблем, які найбільше хвилюють жителів Почаївської територіальної громади. 
Крім того, Громадський бюджет підвищує рівень відкритості та прозорості 
роботи місцевої влади, оскільки реалізація обраних проектів здійснюється 
впродовж року, а жителі можуть безпосередньо контролювати та впливати на 
бюджетну політику громади.

Таким чином, затвердження Програми реалізації Громадського бюджету 
Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки сприятиме залученню 
громадян до бюджетного процесу, запровадженню процесу демократичного 
обговорення та прийняття рішень, у якому звичайні люди вирішуватимуть як 
розподілити частину бюджету громади та допоможе зміцнити довіру громадян 
до місцевої влади.

2.Мета Програми

Метою Програми є запровадження ефективної системи взаємодії влади та 
громадськості в бюджетному процесі, залучення жителів до прийняття 
важливих рішень щодо розподілу місцевого бюджету та створення бази 
найважливіших потреб та проблем, на які жителі Почаївської територіальної 
громади найбільше звертають увагу.
Підтримка діяльності ініціативних груп,громадських організацій,органів 
самоорганізації населення,спрямованої на виконання окремих завдань 
соціально-економічного розвитку Почаївської територіальної громади.

З.Терміни реалізації Програми

Виконання Програми « Громадський бюджет Почаївської територіальної 
громади на 2021-2022 роки» передбачається здійснити протягом 2021-2022 
років

43аходи Програми
Заходи Програми Громадський бюджет Почаївської територіальної 

громади на 2021-2022 роки ( додаток 1)



5.Фінансування Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
передбачених на її виконання міським бюджетом в сумі - 450000грн., та за 
рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Обсяг коштів, які Період виконання Усього витрат на
пропонується залучити Програми виконання Програми.
до виконання Програми. 2021 рік. 2022 рік.
Обсяг ресурсів,усього:
місцевий бюджет 450000

грн.
450000грн. 900000 грн.

інші джерела.

б.Очікувані результати

- створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів 
Почаївської міської ради та жителів Почаївської територіальної громади в 
бюджетному процесі;
- залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;
- формування довіри громадян до місцевої влади;
- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання 
жителям Почаївської територіальної громади можливості безпосереднього 
впливу на бюджетну політику;
- вирішення проблем, які найбільше хвилюють жителів Почаївської 
територіальної громади.
Результативні показники Програми « Громадський бюджет Почаївської 
територіальної громадина 2021-2022 роки» ( додаток 2)

7. Координація та контроль за ходом виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покласти на виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток 1 до Програми
Заходи

Програми «Громадський бюджет Почаївської територіальної громади на 2021-2022 
роки

Найменування заходу Виконавець Термін 
виконали 
я

Обсяги 
фінансування

Очікувані 
результати

2021 2022
Інформаційна кампанія 

щодо ознайомлення 
жителів Почаївської 

територіальної 
громадиГ з основними 

принципами і 
можливостями 
громадського 

бюджетування, 
вимогами до подання 
проектних пропозицій 
та заохочення жителів 
до подання проектних 

пропозицій

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку 
Почаївської 
міської ради

2021-
2022
роки

Створення і
ефективного 
механізму взаємодії 
структурних 
підрозділів 
Почаївської міської 
ради та жителів 
Почаївської 
територіальної 
громадиГ в
бюджетному 
процесі

Подання проектних 
пропозицій; прийом та 
реєстрація проектних 
пропозицій, ведення їх 
реєстру; передача до 
Координаційної ради 
зареєстрованих 
проектних пропозицій; 
розміщення 
сканованих копій 
проектних пропозицій 
(за винятком 
інформації про

' персональні дані та 
і інформації, на 
розповсюдження якої 
автор не надав своєї 
згоди) на офіційному 
сайті міської ради

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку 
Почаївської 
міської ради

2021-
2022
роки

Залучення 
населення до
процесу 
прийняття рішень 
на місцевому рівні 
Формування 
довіри громадян 
до місцевої влади

Аналіз проектних
пропозицій;
заповнення карток
аналізу проектних
пропозицій та передача 
їх до Координаційної 
ради; створення
переліку проектних

! пропозицій, які

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку 
Почаївської 
міської ради

2021-
2022
роки

Підвищення 
відкритості 
діяльності органів 
місцевого 
самоврядування



допускаються до
голосування;
оприлюднення 
проектних пропозицій 
та карток аналізу на 
сайті міської ради
Визначення 
громадської думки
шляхом голосування; 
підрахунок голосів,
встановлення підсумків 
голосування та
визначення проєктів- 
переможців, які будуть 
фінансуватися в рамках 
Програми; розміщення 
на сайті міської ради 
результатів 
голосування

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку 
Почаївської 
міської ради

2021-
2022
роки

Підвищення рівня 
прозорості процесу 
прийняття рішень 
шляхом надання
жителям
Почаївської 
територіальної 
громади 
можливості 
безпосереднього 
впливу . на
бюджетну політику

Затвердження 
рішенням Почаївської 
міської ради переліку 
проєктів-переможців
Громадського 
бюджету, строків,
обсягів їх фінансування 
та відповідальних
виконавців за
реалізацію проєктів-
переможців; реалізація 
проєктів-переможців; 
підготовка і
оприлюднення звітів 
щодо реалізації
проєктів-переможців

Відділ 
управління 
проектами та 
програмами 
соціально- 
економічного 
розвитку 
Почаївської 
міської ради

2021-
2022
роки

Вирішення 
проблем, які
найбільше 
хвилюють жителів
Почаївської 
територіальної 
громади

Реалізація проєктів-
переможців
Громадського бюджету

2021 -
2022
роки

450000
грн

450000
грн

Реалізація проєктів- 
переможців



Додаток 2 до Програми

Результативні показники Програми » Громадський бюджет Почаївської 
територіальної громади на 2021-2022 роки

№ Назва Завдання Найменування показника Одиниця виміру (од.,грн.)
1. Затвердже н ня проектів- Показник продукту:

переможців Громадського
бюджету та їх реалізація.

Кількість реалізованих проектів 9 од.

Показник витрат:
Кількість затрачених коштів 900000грн.

Показник ефективності:
Середня вартість одного проекту 100000 грн.

Показник якості:
Відношення кількості проектів 
до попереднього проекту. 100%

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Україна
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « ЗО » жовтня 2020 року №2717

Про створення цільового фонду 
соціально-економічного 
розвитку Почаївської 
територіальної громади

З метою залучення додаткових коштів для забезпечення 
вирішення питань економічного та соціально - культурного розвитку 
Почаївської територіальної громади, керуючись п.25 ст.26 Закону України 
« Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити цільовий фонд соціально-економічного розвитку 
Почаївської територіальної громади.

2. Затвердити Положення про цільовий фонд соціально-економічного 
розвитку Почаївської територіальної громади, (додається)

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від
08.10.2015 №2410 «Про створення цільового фонду Почаївської міської
ради ».

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

В.С.Бойко



Додаток
до рішення міської ради 
від ЗО жовтня2020р.№2717

Положення
про цільовий фонд соціально-економічного розвитку Почаївської 

територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Цільовий фонд соціально-економічного розвитку Почаївської 
територіальної громади (надалі — Фонд) створюється міською радою у 
відповідності до ст. 68 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 69.1 Бюджетного кодексу України, у складі спеціального фонду 
бюджету м. Почаєва (громади) ( надалі - Бюджету), з метою надходження 
додаткових фінансових ресурсів на фінансування видатків щодо розвитку 
соціальної інфраструктури Почаївської територіальної громади (надалі 
Громада), відповідно до цільових програм та розв'язання важливих проблем, 
що виникають впродовж бюджетного періоду.
1.2. Порядок формування і використання коштів Фонду регулюється 
Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, 
рішеннями Почаївської міської ради, її виконавчого комітету та цим 
Положенням,

2. Джерела формування дохідної частини Фонду

Дохідна частина Фонду формується за рахунок таких надходжень:
2.1. Добровільні внески юридичних та фізичних осіб на соціально- 
економічний розвиток Громади.
2.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних 
засобів, що перебуває у комунальній власності.
2.3. Відшкодування витрат на копіювання документів, або друк документів, що 
надаються за запитом на інформацію.
2.4. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством, крім податків та 
зборів, передбачених Податковим кодексом України.

3. Порядок формування дохідної частини Фонду

Обсяг надходжень до Фонду прогнозується при складанні Бюджету на 
відповідний бюджетний період та уточнюється в процесі його виконання.
3.1.Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних 
засобів, що перебуває у комунальній власності (п.2.2.Положення),



регулюється Порядком визначення розміру плати за тимчасове користування 
місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній 
власності Почаївської територіальної громади, затвердженим рішенням сесії 
міської ради № 2491 від 31.07.2020року , відповідно до Закону України «Про 
рекламу» на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 
2067 (із змінами та доповненнями).
3.2 Кошти на відшкодування витрат на копіювання документів (більше 10-ти 
аркушів) , або друк документів — встановлюються у розмірах, встановлених 
розпорядженням міського голови №32 від 02.03.2020року відповідно до 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 13.06.2011р. № 740 «Про затвердження 
граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 
запитом на інформацію».

4, Порядок зарахування та облік коштів цільового фонду

Кошти Фонду зараховуються до спеціального фонду Бюджету за кодом 
бюджетної класифікації 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади» на спеціальний рахунок, відкритий в 
управлінні Державної казначейської служби України у Кременецькому 
районі Тернопільської області.

Не використані у звітному бюджетному періоді кошти Фонду вилученню 
не підлягають і переносяться на наступний.

5. Використання коштів Фонду

Кошти Фонду мають цільове призначення та їх використання 
прогнозується при складанні видаткової частини Бюджету на відповідний 
бюджетний період і уточнюється в процесі його виконання.
5.1. Видаткова частина Фонду, спрямовується на:
5.2. Проведення робіт по облаштуванню по ремонту житлового фонду, в тому 
числі ремонту фасадів, покрівель, зведення пандусів для заїзду-виїзду 
інвалідів на візках, інші видатки, пов'язані з утриманням, експлуатацією, 
капітальним ремонтом об'єктів комунального господарства Громади.
5.3. Розвиток інфраструктури Почаївської громади, житлово-комунального 
господарства, благоустрій Громади;
5.4. Заходи з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій у Громаді;
5.5. Виготовлення технічної документації , а саме:
- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
- технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.
5.6. Фінансову підтримку підприємств житлово-комунального господарства 
та об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків, органів



самоорганізації населення та Інших суб’єктів, що надають житлово- 
комунальні послуги, відповідно до діючого законодавства.
5.7. Інші видатки, визначені рішенням сесії міської ради.
5.8. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та 
проводять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених 
кошторисами.
5.9. Використання коштів Фонду проводиться відповідно до рішення сесії 
міської ради.
5.10. Видатки на виконання цільових програм, затверджених рішеннями 
міської ради на відповідні бюджетні періоди та фінансування яких 
передбачено за рахунок коштів Фонду, здійснюються без додаткового 
затвердження.

Видатки Фонду здійснюються за кодом програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів 7691.

6. Облік та звітність про використання коштів фонду

Кошти Цільового фонду акумулюються на окремому рахунку бюджету 
громади, відкритому в управлінні Державної казначейської служби України у 
Кременецькому районі Тернопільській області.
6.1. Контроль за надходженням та використанням коштів Цільового фонду 
здійснюється головним розпорядником коштів.
6.2. Моніторинг надходжень та використання коштів Фонду здійснюється 
фінансовим відділом міської ради на підставі даних управління Державної 
казначейської служби України у Кременецькому районі та інформації 
головного розпорядника бюджетних коштів.
6.3. Звіт про надходження та використання коштів Фонду складається 
щоквартально та за рік наростаючим підсумком з початку року та 
затверджується міською радою одночасно із затвердженням звіту про 
виконання бюджету за відповідний період.
6.4. Бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій Фонду 
здійснюється головним розпорядником коштів,

7. Прикінцеві положення

7.1. Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку, а також 
зміни і доповнення до нього, затверджуються виключно Почаївською міською 
радою.
7.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів 
місцевого значення, а також прийняття нових нормативно-правових актів, 
Положення застосовується із урахуванням даних змін.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від ЗО жовтня 2020 року №2718

Про затвердження
Програми «Розвиток фізичної
культури та спорту
Почаївської територіальної 
громади на 2021-2022 роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради № 160 від 
28 вересня 2020 року, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою розвитку спорту та фізичної культури на території 
Почаївської територіальної громади, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Розвиток фізичної культури та спорту 
Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки».
( Додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та 
соціального захисту населення.

Міський голова

О. Н. Петровський .

В. С. БОЙКО



Додаток 1 до
рішення сесії Почаївської міської ради
від 2020 р. №___

Цільова Програма 
«Розвиток фізичної культури і спорту 
Почаївської територіальної громади 

на 2021-2022 роки»

Зміст

1. Паспорт Програми 2 ст.
2. Загальна частина. 3-4 ст.
3. Мета і основні завдання Програми. 4 ст.
4. Термін реалізації Програми. 4 ст.
5. Фінансове забезпечення Програми. 4 ст.
6. Заходи Програми. 5 ст.
7. Очікувані результати 6 ст.
8. Контроль за виконанням Програми. 6 ст.



1. Паспорт Програми.

ПАСПОРТ

Назва програми Розвиток фізичної культури та спорту
Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки.

Ініціатор розроблення 
програми

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради

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

Рішення виконавчого комітету № 160 від 28 вересня 2020р.

Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради

Учасники програми Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради,
Почаївський будинок дитячої творчості та спорту

Відповідальний 
виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради

Мета програми - Проведення спортивних змагань та заходів;
- забезпечення участі команд в загально-районних та інших 
спортивних змаганнях;
- максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять 
спортом, створення обдарованим особам умов для реалізації 
їхніх здібностей у спорті вищих досягнень.
- підвищення активного дозвілля молоді.

Термін реалізації
програми

2021-2022 роки

Загальний обсяг
фінансування

103040 ірн.

Очікувані результати 
виконання програми

Залучення громадськості до проведення спортивних змагань та 
заходів;
Підвищення активного дозвілля молоді;
Створення умов для розвитку спортивно-масової роботи.

Контроль за
виконанням програми

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
молоді, спорту та соціального захисту населення.



2. Загальна частина.

Фізична культура і спорт У Почаївській територіальній громаді є 
важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, 
учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні 
здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму 
людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного 
життя дорослого населення.

В основу Програми покладено ідею задоволення потреб кожного 
громадянина в фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах.

Реалізація Програми забезпечить створення умов для покращення 
фізичного потенціалу і здоров'я населення, прискорить процес адаптації 
фізкультурно-спортивного руху до ринкових відносин, дасть змогу вийти на 
рівень передових показників фізичного розвитку населення та спортивних 
досягнень.

Світовий досвіт свідчить що рухома активність людини протягом усього 
життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я, недостатнє 
пропагування з боку місцевої влади здорового способу життя та оздоровлення 
населення

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно- 
масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли 
адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально- 
соціального значення. Це призвело до значного погіршення фізичного стану 
працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів 
тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та 
пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, 
необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу 
спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування 
галузі в сучасних умовах.

2. Мета та завдання Програми.

Метою Програми є формування здорового способу життя, орієнтація 
громадян па поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної 
культури і спорту .

Мета Програми розвитку фізичної культури та спорту спрямована на 
роз’яснення існуючих проблем розвитку фізичної культури та спорту серед 
населення Почаївської територіальної громади, шляхом удосконалення 
відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення 
комплексно-пріоритетних заходів, зокрема:

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;
- організація активного дозвілля молоді;



- забезпечення участі місцевих команд в загально-районних та інших 
спортивних змаганнях;

- забезпечення розвитку заняття спортом, серед дітей та юнацтва громади;
- створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності 

кожної людини, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної 
підготовленості, задоволення спортивних видовищних запитів населення;

- максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, 
створення обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у 
спорті вищих досягнень.

Основними завданнями Програми є:
• проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

в навчальних закладах громади;
• забезпечення допомоги на виконання заходів передбачених 

програмою;
• розвиток різних видів спорту з урахуванням місцевих 

особливостей і економічних факторів;
• підготовки футбольної команди громади до змагань, підвищення 

якості функціонування шкільних гуртків;
• удосконалення та впровадження ефективних форм залучення 

різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і 
спортом; формування у населення інтересу і звичок до занять фізичними 
вправами;

• підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту, системи 
відбору обдарованих осіб до резервного спорту, створення умов для 
розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної 
підготовки;

• підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально- 
технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та 
інформаційного забезпечення.

3. Термін реалізації.

Виконання програми передбачається здійснити протягом 2021-2022 
років.

5. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
передбачених на її виконання міським бюджетом в сумі - грн. та інших 
джерел, що не суперечить чинному законодавству України.



Обсяг коштів, які пропонується 
залучити до виконання
Програми.

Період виконання Програми Усього витрат на виконання 
Програми.2021 рік. 2022 рік.

Обсяг ресурсів.усього:
місцевий бюджет 51520грн. 51520грн. 103040грн.

б.Заходи Програми.

№ Найменування
заходу

Виконавець Джерела 
фінансування

Термін 
виконання

Прогнозні 
обсяги 
фінансування 
грн.

Очікувані 
результати

1. Велопробіг
« Веломандрики »

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 рік 7930 грн. Організація 
велопробігу та 
вручення призів

2. Волейбольний
Кубок Почаєва 
пам’яті
П. Д. Циганюка

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 рік 4790 гри. Організація
свята та
вручення призів 
та медалей

3. Відкритий І етап 
Всеукраїнської 
дитячо-юнацької, 
військово- 
патріотичної гри 
«Сокіл»( Джура»)

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

27720 грн. Організація 
військово- 
патріотичної гри 
«Сокіл» 
(«Джура»),вруче 
пня медалей та 
кубків

4. Волейбольний
Кубок пам’яті
М. С. Котовського

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 рік 2600 ірн. Організація 
змагання та
вручення призів 
та медалей

5. Відкритий 
чемпіонат 
м.Почаева з шахів 
«Шахова 
королева»

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

5640 грн. Організація 
чемпіонату з
шахів та
вручення призів 
та кубків

6. Відкритий 
чемпіонат м.
Почаєва з шахів 
«Шаховий 
десант»

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

5640 грн. Організація 
чемпіонату з
шахів та
вручення 
кубків, при зі в

7. Шаховий турнір 
пам’яті
М, Ю. Каразія

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

8000 грн. Організація 
чемпіонату з
шахів та
вручення 
кубків,призів

8. Футбольна
династія

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

5720 грн. Організація 
турніру та
вручення 
медалей, кубків 
та призів



9. Спортивне свято 
«Спортивна 
звитя га»

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий
бюджет

2021-2022 
рік.

17000 гри. Організація 
фестивалю та
вручення призів

10 Футбольний
Кубок 
Почаївської 
територіальної 
громади

Відділ 
освіти, 
молоді та
спорту’ 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет

2021-2022 
рік.

18000 гри. Організація 
турніру та
вручення

Всього 103040 грн.

7. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть можливість:
• залучити громадськість до різних видів фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи;
• підвищити активне дозвілля молоді;
• поліпшити результати виступу команд громади в районних змаганнях;

8. Контроль за виконанням Програми.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення. Координацію діяльності та контроль за організацією 
спортивно-масових заходів та змагань здійснює оргкомітет, який створюється 
та затверджується розпорядженням міського голови.

Секретар міської ради В. Я. УЙВАН

О. Н. Петровський



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від ЗО жовтня 2020 року №2719

Про затвердження Програми
« Допомога дітям-сиротам і
дітям позбавлених 
батьківського піклування 
Почаївської територіальної 
громади на 2021-2022 роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цін ь< <-< і і <. 

програм, рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради №1 ■■
28 вересня 2020 року, п.22 ст.26 Закону України «Про місі.г-

самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1, Затвердити Програму « Допомога дітям-сиротам і дітям позбавлених 
батьківського піклування Почаївської територіальної громаді і - ■ 
2020-2022 роки згідно додатку 1.

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

Міський голова В.С. БОЙКО

ОН. Петровський



Додаток і
рішення сесії МІСЬКОЇ

ід>;^4/г>Д С1 -’

Цільова Програма допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених 
батьківського піклування Почаївської територіальної 

громади на 2019-2020 роки.

Зміст

1. Загальна частина.
2. Загал ьн а частина.
3. Мета і основні завдання Програми.
4. Фінансове забезпечення Програми.
5. Термін реалізації Програми.
6. Заходи Програми.
7. Очікувані результати.
8. Контроль за виконанням Програми.



1. Паспорт Програми.

Цільова Програма допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківськ >•
піклування Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки

Назва програми Цільова проірама допомоги дітям - сиротам і дітям, 
позбавлених батьківської!) піклування ГІочаївсько 
територіальної громади на 2021 -2022 роки.
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради

Ініціатор розроблення 
проірами
Дата ,номер і назва Рішення виконавчого комітету Почаївської місько’; оа.; ■
розпорядчого документа № 156 від 28 вересня 2020 року 
органу влади про 
розроблення програми

Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської місько; р;
Учасники програми відділи Почаївської міської ради
Відповідальний
виконавець
програми

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської р;

Мета програми Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт. дітей 
позбавлених батьківського піклування при досягнешь
річного віку.

Термін реалізації 
проірами

2021 -2022 роки

Заіальний обсяг 
фінансування

8450 грн.

Очікуванні Підвищення рівня соціального захисту дітей - сирі; -
результати виконання позбавлених батьківського піклування після досягчен
програми ними 18 річного віку;

Поліпшення соціально-психологічного стану: Отри м а 
додаткових гарантій соціального захисту ; Сприяння 
вирішення інших соціально-побутових питань

Контроль за виконанням Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони
програми здоров’я, молоді, спорту та соціального захисту паси;

2. Загальна частина.

І їільова Про. рама допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьків і



піклування Почаївської територіальної громади на 2021-2022 роки (далі Гро; рич;. - 
підготовлена відповідно до ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні». ЗУ < і 
звернення громадян». ЗУ «Про охорону дитинства » Постанови КМУ - ■« ' 
затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дічі'і 
позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку».
Протягом останніх років одним з першочергових завдань вважається родич<■« 
системи соціального захисту та соціального обслуговування іромадяп, и 
потребують адресної грошової допомоги. В першу чергу негативні паст:н 
економічних проблем відчули незахищені верстви населення, такі як дітн-інвал 
та діти позбавлені батьківського піклування після досягнення 18-річного віку ї 
ПОТребуЮТЬ Матеріальної ДОПОМОГИ З МеТОЮ ЇХ СОЦІаЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ, ' і;.
Програми фінансова, матеріальна допомога та підтримка дітей-сиріт іа її 
позбавлених батьківського піклування після досягнення 18-річного піку ,и і 
проживають на території Почаївської територіальної громади

3. Мета і основні завдання Програми.

Мета Програми :
здійснення заходів, спрямованих на забезпечення права кожн- ч-, 

громадянина на звернення для отримання матеріальної допомоги:
створення умов для подолання негативних соціальних явищ, ефекщвн.а 

підтримки матеріального стан) дітей-сиріт та дітей позбавлених батьків<т-» '1 . 
піклування після досягнення 18-річного віку;

надання матеріальної грошової допомоги з метою їх соціальної під грим к

4. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету, в сумі: > і. 
гри., та джерел не заборонених чинним законодавством України 
фінансування на 2021 рік становить -3620 грн. Обсяг фінансування на 20 2 -
становить - 4830 грн.

ЧТ ГІ.ІОбсяг коштів, які Період виконання Програми Усього ви гр<
пропонується 2021 рік 2022 рік виконання
залучити до Програми.
виконання
Програми.
Обсяг ресурсів,
усього:
місцевий бюджет 3620 грн 4830 грн 8450 грн.
інші джерела.

5. Термін реалізації програми.

Виконання заходів Програми передбачається здійснити протягом 2021-2022 po»»'.

6. Заходи Програми.
Заходи ГІроірами допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківсько; 

піклування, після досягнення 18-річного віку.



Назва
напряму 

діяльності

Перелік 
заходів

Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування

О'РЮ и и і 

рС .’п, > з

1 Іадания Надання 2021-2022 Відділ Місцевий 8450 грн. Вигід;:;

соціальних одноразової роки освіти. бюджет ОДНИр.Т:- ч И

послуг у .матеріальної молоді та гаатгрл. ■ ■>

ВИГЛЯДІ допомоги спорту Д> ] А •

додач нових дітям- ЛПЯД-
соціальних сиротам та СИ Р' ’ 1.Г
гаранті й ді тям дгі я м

позбавлених позбаіі.і-'Ні

батьківського баті Л< і г:

піклування, ц;КЛуц;ині/

ПІСЛЯ IliCJKi
досягнення Д.ОСЯГПСЧЧЯ

18-річного ; 8-річні '■ - і

віку віку

7. Очікуваний результат.
Підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріг та дітей позбавлених 

батьківського піклування після досягнення 18 річного віку;
Отримання додаткових гарантій соціального захисту;
Сприяння вирішення інших соціально-побутових питань

8. Контроль за ходом виконання Програми.
Координація діяльності та контроль за виконанням Програми здіт.т'’г 

постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, сио^у із 
соціального захисту населення.

Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захис; і<> 
дозволить реально підтримати життєдіяльність найбільш вразливих мсшканю 
громади - дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 1; > .■■ ■• 
досягнення 18-річного віку.

Виконавчий комітет до 20 грудня 2021 року готує інформацію про м.ч 
виконання заходів Програми за 2021 рік, а до 01 лютого 2023 року загальний 
про результати виконання Програми.

Секретар міської ради В.Я. Уй’ч»”



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
шістдесят перша сесія

РІШЕННЯ

від ЗО жовтня 2020 року № 2720

Про затвердження Цільової Програми 
оздоровлення та відпочинку дітей
Почаївської територіальної громадина
на 2021-2022 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою створення 
сприятливих умов для якісного відпочинку та повноцінного оздоровлення дітей 
Почаївської територіальної громади сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1 .Затвердити Цільову Програму оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської 
територіальної громади на 2021 - 2022 роки».

(Додаток 1.)

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

Міський голова

О. Н. Петровський л .

і В. С. БОЙКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Почаївської міської ради 
від « » жовтня 2020р. №

Цільова Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської 
територіальної громади на 2021-2022 роки.

Зміст
1 .Паспорт Програми с.2

2.Загальна частина с.З

З.Мета і основні завдання Програми с.З

4.Фінансове забезпечення Програми с.З

5 .Термін реалізації Програми с.4

6. Заходи Програми с.4

7. Очікувані результати. с.5

8.Контроль за виконанням Програми с.5

9. Додаток 1 до Програми с.6

10. Додаток 2 до Програми с.8



1.Паспорт Програми.

Назва програми Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської 
територіальної громади на 2021-2022 роки.

Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет Почаївської міської ради, відділ освіти, 
молоді та спорту Почаївської міської ради

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

ЗУ « Про оздоровлення та відпочинок дітей»

ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»

Розробник програми Виконавчий комітет Почаївської міської ради, відділ освіти, 
молоді та спорту Почаївської міської ради

Учасники програми Виконавчий комітет Почаївської міської ради, відділ освіти, 
молоді та спорту Почаївської міської ради

Відповідальний 
виконавець програми

Почаївська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту 
Почаївської міської ради

Мета програми Оздоровлення та відпочинок дітей;

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

Термін реалізації 
програми

2021 -2022 роки.

Загальний обсяг 
фінансування

350000 грн.

Очікувані результати 
виконання програми

Оздоровлення та відпочинок дітей, збереження та поліпшення 
етапу здоров’я підростаючого покоління.

Контроль за 
виконанням програми

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
молоді, спорту та соціального захисту населення.



2.3агальна частина
Рівень захворюваності дітей шкільного віку набуває значних масштабів і 

потребує посилення уваги місцевих органів державної влади та місцевого 
самоврядування.

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан 
здоров’я людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості 
держави, що відтворює соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я 
населення є головним критерієм доцільності та ефективності всіх без винятку 
сфер господарської діяльності. Фахівці вважають, що близько 75% хвороб у 
дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

На стан здоров’я сучасного мешканця Почаївської територіальної громади 
впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб 
життя, шкідливі звички, екологічний стан в регіоні.

Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та 
взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку 
дітей недостатнє фінансування відпочинку та оздоровлення дітей.

3. Мета Програми
Мета Програми :
- оздоровлення та відпочинок дітей Почаївської територіальної громади.
- інформувати населення про дитячу оздоровчу базу області та за межами 

області, її можливості;
- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку 

дітей;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення;

4,Фінансове  забезпечення.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету 

в сумі : 350000 грн.

Обсяг коштів, які пропонується 
залучити до виконання Програми.

Період виконання Програми Усього витрат на виконання 
Програми.2021 

рік..
2022 рік

Обсяг ресурсів,усього: 160000 грн 190000 грн 350000 ірн
місцевий бюджет 160000грн. 190000 грн. 350000 грн.
інші джерела. - -



5.Термін реалізації Програми.
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2021-2022 років.

6. Заходи Програми.
Заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської 

територіальної громади па 2021-2022 роки.
Назва 

напряму 
діяльності

Перелік заходів Сірок
виконання

заходу

Виконавці Джерела 
фінансуй 

ання

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування

Очікуваний
результат

1. Оздоровлены 
я та
відпочинок 
дітей.

І.І.Розробити 
нову редакцію 
Положення про 
підбір та
направления 
дітей пільгових 
категорій на
оздоровлення та 
відпочинок за
рахунок коштів 
місцевого 
бюджету

2021 рік Відділ освіти, 
молоді та
спорту
1 Іочаївської 
міської ради

Без
фінансування

Розроблено та 
затверджено 
нову редакцію 
1 Іоложення про 
підбір та 
направлення 
дітей пільгових 
категорій на 
оздоровлення та 
відпочинок

1.2 Придбання 
путівок до
дитячих закладів 
оздоровлення та 
відпочинку для 
дітей, які
потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки.

2021-2022 Відділ освіти, 
молоді та
спорту 
Почаївської 
міської ради

Місцевий 
бюджет'

350000 грн. Охоплення 
організованим 
оздоровленням 
та відпочинком 
протягом літніх 
канікул дітей, 
які потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки..

1.3. Постійно
оновлювати базу 
даних дітей, які 
потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки, та 
мають бути
направлені на
оздоровлення та 
відпочинок

2021-
2022роки

Відділ 
освіти, молоді 
та спорту
Почаївської 
міської ради, 
заклади 
загальної 
середньої 
освіти.

Без
фінансування

1 Іаявність 
актуальної 
інформації щодо 
дітей, які 
найбільше 
потребують 
відпочинку та 
оздоровлення



1.4. Забезпечити 2021-2022 Відділ освіти Ьез Збільшення
проведення роки Почаївської фінансування рівня
інформаційно- міської ради , зацікавленості
просвітницьких заклади дітей у веденні
профілактичних загальної злоропоТО
заходів 3 ДІТЬМИ середньої способу жиггя
та молоддю щодо освіти
пропаганди 
здорового 
способу ЖИТТЯ, 
збереження 
репродуктивного 
здоров'я, 
профілактики
соціально 
небезпечних 
хвороб, 
формування у
МОЛОДІ 
відповідальності
за власне життя
(бесід. лекцій,
трепіпгів, 
анкетувань)

Перелік заходів Програми та результативні показники на 2021 рік - 
додаються (додаток 1).

Обсяг фінансування заходів Програми у 2021 році буде визначено при 
плануванні міського бюджету на 2022 рік.

7.Очікуванні результати.
Забезпечити повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок до дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевих бюджетів;

Підвищення ефективності місцевого самоврядування, установ та 
організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та відпочинку 
дітей та підлітків.

Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів 
місцевого самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов 
перебування дітей у цих закладах.

8.Контроль за виконанням Програми
Координація діяльності та контроль за виконанням Програми здійснює 

постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та 
соціального захисту населення.

Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради до 01 грудня 2021 
року готує інформацію про хід виконання заходів Програми за 2021 рік, а до 01 
лютого 2022 року - загальний звіт про результати виконання Програми.

Секретар міської ради В. Я. Уйван

Петровський О.Н.



Додаток 1 
до програми

Заходи Програми та результативні показники на 2021 рік.

Назва 
напряму 

діяльності

Перелік заходів Строк 
виконанії 
я заходу

Виконавці Джерела 
фінансува

11 ня

Орієнтовні 
обсяги 

фінансуван 
ні

Очікуваний 
результат

1 .Оздоровленн 
я та відпочинок 
дітей.

1.1.Розробити нову 
редакцію 
Положення про 
підбір та 
направлення дітей 
пільгових категорій 
на оздоровлення та 
відпочинок за 
рахунок коштів 
місцевого бюджету

2021 рік Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської ради

Без 
фінансуван 
ні

Розроблене та 
затверджене 
положення про 
підбір та 
направлення дітей 
пільгових 
категорій на 
оздоровлення та 
відпочинок

1,2 Придбання
путівок до дитячих 
закладів 
оздоровлення та
відпочинку для
дітей, які
потребують 
особливої 
соціальної уваги та 
підтримки.

2021 рік Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської 
ради

Місцевий 
бюджет

140000 грн. Охоплення 
організованим 
оздоровленням та 
відпочинком 
протягом ЛІТНІХ 
канікул дітей,які 
потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки.

1.3. Забезпечити
проведення 
інформаційно- 
просвітницьких 
профілактичних 
заходів з дітьми та 
молоддю щодо
пропаганди 
здорового способу 
життя, збереження 
репродуктивного 
здоров’я, 
профілактики 
соціально 
небезпечних 
хвороб, формування 
у МОЛОДІ
відповідальності за 
власне життя (бесід, 
лекцій, тренінгів, 
анкетувань)

2021 -2022
роки

Відділ 
освіти, 
молоді та 
спорту 
Почаївської 
міської 
ради

Без 
фінансуван 

ня

Збільшення рівня 
зацікавленості 
дітей у веденні 
здорового способу 
життя

2. Організація 
діяльності 
літнього 
мовного табору

2.1 Розробка та
затвердження плану 
діяльності мовного 
табору.

Травень 
2021 р.

Відділ 
освіти, моло 
ді та спорту 
Почаївської 
міської ради

Розроблений та 
затверджений 
план діяльності 
літнього мовного 
табору



2.2. Організація
харчування

Червень 
2021 р.

Заклади 
загальної 
середньої 
освіти

Міський 
бюджет

При 
наявності 

коштів

Одноразове 
харчування

2.3. Проведення та 
організація 
конкурсів, змагань, 
виставок ,
навчальної 
програми

Червень 
2021 р.

Заклади 
загальної 
середньої 
освіти

Міський 
бюджет

10000 Забезпечено 
комплексний 
оздоровчий та 
виховний процес 
для учнів

2.4, Організація
екскурсій та
туристичних 
походів

Червень 
2021 р.

Заклали 
загальної 
середньої 
освіти

Міський 
бюджет

10000 Організовано 
екскурсію та 
туристичні походи

Секретар міської ради В. Я. Уйван

Петровський О.Н,



Додаток 2 до Програми

Результативні показники Програми на 2021 рік

№ Назва Завдання Найменування показника Одиниця виміру (піт,, грн.)
1. Показник продукггу:

Придбання путівок
Показник витрат:
Кількість затрачених коштів
Показник ефективності:
Середня вартість однієї путівки.
Показник якості:
Відношення кількості заходів до 
попереднього періоду.

20

140000 грн.

7000 ірн.

100%

Секретар міської ради

Петровський О.Н.

Уйван В.Я.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «ЗО» жовтня 2020 року № 2721

Про виділення об’єктів нерухомого 
майна в м. Почаїв по вул. Шевченка

У зв’язку із створенням Центру надання соціальних послуг Почаївської 
міської ради, враховуючи висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта 
нерухомого майна № 940 від 23.10.2020р., складеним Кременецьким РК БТІ, 
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 Почаївської міської ради №548 від 31.10.20І 6р., враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виділити в окремий об’єкт нерухомості частину нежитлової будівлі 
інтернату «А2» з комплексу будівель Почаївської ЗОШ 1-ІЙ ступенів 
Почаївської міської ради, з присвоєнням окремого адресного номера «15Г» 
м. Почаїв, згідно додатку.

2. Передати Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради на 
праві оперативного управління новоутворений об’єкт нерухомості вказаний 
у п. 1 даного рішення.

3. Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради спільно із 
опорним закладом Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради здійснити заходи щодо взяття на баланс/зняття з 
балансу частини нежитлової будівлі вказаної у п.1 даного рішення та 
забезпечити приймання-передачу бухгалтерсько-облікової документації від 
попереднього користувача об’єкту нерухомості.

Міський г
Максимчук С.В.

м даного рішення покласти на постійну депутатську 
ловоткомунал ьного господарства та комунальної 

підприємництва, транспорту та зв’язку.

В.С. БОЙКО



Додаток
до рішення міської ради 
від «ЗО» жовтня 2020р. № 2721

Розміщення приміщень Центру надання соціальних послуг Почаївської 
міської ради (вулиця Шевченка, 15Г, м. Почаїв)

Перший поверх

№ 
п/п

Порядковий номер 
приміщення згідно 

технічного 
паспорту

Площа приміщення, 
м2 Примітки

1 1 2,7 -

2 20 10,4 -

3 19 19,9 -

4 18 24,0 -

5 14 43,4 -

6 15 2,6 -

7 16 4,8 -

8 17 12,4 -

ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА: 120,2 кв.м.

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «ЗО» жовтня 2020 року № 2722

Про надання згоди 
на підписання мирової угоди

Розглянувши подану заяву ФОП Шаховала П.В. від 21.10.2020 року, відповідно до 
рішення Почаївської міської ради № 2114 від 31 жовтня 2019 року, рішення Почаївської міської 
ради № 2379 від 26 лютого 2020 року, рішення, Почаївської міської ради № 2461 від 24 червня 
2020 року та рішення Почаївської міської ради № 2616 від 25.09.2020р., керуючись статтею 33, 
пунктом 1 частини 2 статті 52, частиною 6 стадії 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального 
майна», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово- 
комунального господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. З урахуванням висновку про ринкову вартість нерухомого майна - вбудованого 
нежитлового приміщення в п’ятиповерховому жилому будинку, загальною площею 
421,1 м\ що знаходиться у комунальній власності Почаївської міської ради та 
розташоване за адресою Тернопільська обл., Кременецький район., м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, буд. 5, та з врахуванням поданої ФОП Шаховалом П.В. заяви у якій він 
погоджується на зменшення наявної перед ним заборгованості з 2 040 848,91 грн. (двох 
мільйонів сорока тисяч вісімсот сорока восьми гривень 91 коп.) на суму 2 000 820 грн. 
(два мільйони вісімсот двадцять гривень) погодити, укладення мирової угоди щодо 
передачі об’єкту нерухомості Шаховалу П.В.

2. Укласти мирову угоду в ході розгляду справи №921/641/20 господарським судом 
Тернопільської області.

3. Уповноважити на підписання мирової угоди від імені Почаївської міської ради міського 
голову Бойка В.С.

4. Зобов’язати Шаховала П.В, розробити проект мирової угоди та подати його в Почаївську 
міську раду строком до 06.11,2020 року включно.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від«30» жовтня 2020 року №

Про внесення змін до договору оренди землі
від «31» грудня 2012 року

Розглянувши заяву приватного акціонерного товариства «Київстар» 
від 07.10.2020р. за вх. № 517, враховуючи п.ІЗ договору оренди землі від 
З і. 12.2012 року та інформацію, зазначену у витязі з технічної документації 
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 10.09.2020 року; з 
метою наповнення місцевого бюджету, керуючись ст.93 Земельного кодекс;/ 
України, ст.21 Закону України «Про оренду землі», п.34 ч.І ст.26 Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

і. Внести зміни до діючого договору оренди землі від З 1.12.20 і 2 року, 
укладеного між Почаївською міською радою та Приватного акціонерного 
товариства «Київстар» шляхом укладання додаткової угоди до договору 
оренди зем л і від 31.12.2012 ро ку, вию гав і з і и п.н. 5,9,11 догов ору оренд и 
землі від 31.12.20 3 2 року у такій редакції:
- пункт 5: «нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 
31902.75 гри., що складає 14 І т9 гри. за 1 м. кв.»і
- пункт 9: « орендна плата зноситься орендарем у грошовій формі з 
розрахунку 12 (дванадцять) відсотків від величини нормативної грошової 
оцінки зем ел ьної ділянки,, що ста а ови'щ 3828.33грн. (три тисяч 1 вісім со\ ■ 
двадцять вісім гривень тридцять гри копійки ) в рік»;
* пункт 11: 3 дати підписання даної додаткової Угоди орендна плат/ 
здійснюється у такі строки-щомісячно на підставі договору в розмірі ід? 
частини річної орендної ллаги в строки передбачені чинним 
законодавством на розрахунковий рахунок орендодавця.



2. Доручити Почаївському міському голові Бойко В.С. підписати та скріпити 
печаткою додаткову угоду до договору оренди землі від 31.12.2012 року 
впродовж місячного строку з моменту прийняття даного рішення.

3. Затвердити текст додаткової угоди до договору оренди землі від 31.12.2012 
року згідно додатку №1 до даного рішення.

4. Підписану додаткову угоду до договору оренди землі від 31.12.2012 року 
подати па затвердження Почаївською міською радою.

5. 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 
ШІСТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від ЗО жовтня 2020р.

Про внесення змін до рішення
2619 від 25.10.2020р. шістдесятої 

сесії Почаївської міської ради

Враховуючи виробничу необхідність опорного закладу і іоч... 
загальноосвітня школа І-ІІІст, Почаївської міської ради Тернопільської * 
керуючись статтею 26 та частиною І статті 59 Закону України «Про 
самоврядування в Україні», на підставі листа дирекції опорної о 
! додаток і), сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення шістдесятої сесії Почаївської міської рі ч 
знесення змін до штатного розпису опорного закладу Почаївська загальн— 
школа I-IIІ ступенів Почаївської міської ради» від 25 вересня 202Ороку Лз.'Т
2. Пункт 1 даного рішення викласти у такій редакції: «Надати дозвіл на і « . 
до штатного розпису опорного закладу Почаївська загальноосвітню : 
Піст. Почаївської міської ради Тернопільської області додатково - 
медичної сестри » .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну к-м' 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова

і) Н.Петровський


