
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2020 року № 56

Про доцільність відібрання дитини від 
матері з позбавленням її батьківських прав

Керуючись п.8 Постанови Кабінету Міністрів від 24.09.2008 року № 866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини», ст. 34 п. 4 делегованих повноважень Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши лист № 92 від 13.04.2020 року 
Кременецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді , 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Вважати доцільним відібрання від матері Фесюк Надії Анатоліївни, 
03.10.1989 року народження, яка зареєстрована за адресою вул. 
Зарічна, 35 в с. Старий Кокорів Кременецького району, фактичне 
проживання в с. Старий Тараж малолітнього сина - Фесюка Михайла 
Петровича, 18.11.2018 року народження у зв’язку із виникненням 
безпосередньої загрози для життя та здоров’я дитини.

2. Рекомендувати Службі у справах дітей Кременецької РДА вжити всіх 
необхідних заходів щодо відібрання малолітнього сина Фесюка 
Михайла Петровича, 18.11.2018 рлз. від матері Фесюк Надії 
Анатоліївни, 03.10.1989 р.н. з позбавленням її батьківських прав.

3. Контроль за виконанням даі Пшенпя залишаю за собою.

в.с КОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2020 року № 57

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Підлужній Л.Д.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Шкільна, 62 гр. 
Підлужної Любові Дмитрівни , яка просить виділити одноразову ірошову 
допомогу, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 27 березня 
2020 року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Підлужній Любові Дмитрівні 
в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2, Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Підлужній Любові
Дмитрівні одноразову грошову 7.

/

Міський голова БОЙКО

Лівар 11.М. '
Бондар І . В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2020 року № 58

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Камінській В.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв.17 гр. 
Камінської Валентини Павлівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 29 січня 2020 року та керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року на виконання Програми 
«Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет 
міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Камінській Валентині 
Павлівні в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Камінській Валентині 
Павлівні одноразову

МІСЬКІ^

Лівар Н.М/
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2020 року № 59

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Колобову Г.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Я. Мудрого, 19 гр. Колобова
Геннадія Олександровича , який просить виділити одноразову грошову 
допомогу па лікування , взявши до уваги довідку КНП «Шумська центральна 
районна лікарня» від 27.01.2020 року , депутатський акт обстеження від 02 
березня 2020 року та керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Колобову Геннадію 
Олександровичу в розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської радидтферахувати гр. Колобову Геннадію 
Олександроцичуюдноразову грорґову допомогу.

М і с ь кий і олова

Лівар ILM.
Бондар Г.В. ,



■
УКРАТНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

від 14 квітня 2020 року № 60

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Антонюк Л.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Кременецька, 94 «а» гр. 
Антонюк Любові Григорівни, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги експертний висновок Львівської 
регіональної міжвідомчої експертної комісії, депутатський акт обстеження від 
04 лютого 2020 року та керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об'єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

Виріши в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Антонюк Любові Григорівні 
в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Антонюк Любові
Григорівні одноразову грошову допомогу.

Міський В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.є А
Бондар Г.В.А
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2020 року №61

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Острицькій Т.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Лосятинська, 2 «в» гр. 
Острицької Тетяни Федорівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги довідку Почаївської РКЛ № 17 від 
04.03.2020 року , депутатський акт обстеження від 04 березня 2020 року та 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальної підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки», виконавчий комітет міської ради

Виріши в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Острицькій Тетяні Федорівні 
в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Острицькій Тетяні 
Федорівні одноразову грошову допомогу.

Міський -голова

Лівар Н.М.
Бондао Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2020 року № 62

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Лахіті Є.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Озерна, 15 гр. Лахіти 
Єлізавети Тимофіївни, яка просить надати одноразову грошову допомогу на 
дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку № 001030 від 12.02.2020 
року КИП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» та 
депутатський акт обстеження від 29 березня 2020 року та керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року на виконання Програми 
«Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет 
міської радгт

Виріши в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Лахіті Єлізаветі Тимофіївні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради, перерахувати гр. Лахіті Єлізаветі 
Тимофіївні однрр^зрв-^'жрошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар ПАЇ.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 14 квітня 2020 року № 63

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Костіцькій І.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Старотаразька, 5 гр. 
Костіцької Інни Володимирівни , яка провела похорон свого дядька - 
Стельмашука Валерія Івановича, про виділення її одноразової грошової 
допомоги, керуючись п.а.ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року, на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

Виріши в:

1. Виді лити гр. Костіцькій Інні Володимирівні одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Костіцькій Інні 
Володимирівні одноразову грошову^допомогу.

Z.

Міський годойа є В.С.БОЙКО

ЛіварН.М. ' З
Бондар Г.В. -АУ



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від «14 » квітня 2020 року №64

Про взяття на облік
по виділенню вільних земельних ділянок 
під індивідуальне житлове будівництво 
гр. Безкоровайного Д.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лосятинська, 54, гр. Безкоровайного 
Дениса Григоровича, керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови взяття громадян 
на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання, затвердженим 
рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від 27.02.2015р., виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ :

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Безкоровайного Дениса 
Григоровича.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр. 
Безкоровайного Дениса Григоровича на позачергову чергу.

3. Контроль за виконанням "пення покласти на спеціаліста земельного
відділу

М&ЖкййтоЛфвй;
' ' ’ ' ‘ А 1 'і


