
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «27» липня 2020 року № 89

Про зміну меж виборчих дільниць, 
утворених на постійній основі

З метою оптимізації меж виборчих дільниць, утворених на постійній основі 
м. Почаїв та покращення відвідування виборцями дільничних виборчих комісій 
під час проведення виборів та референдумів, керуючись ст. 25, ст. 40 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Центральної 
виборчої комісії № 116 від 25 червня 2020р. «Про Порядок утворення виборчих 
дільниць на постійній основі, їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін 
до відомостей про утворені виборчі дільниці», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Змінити межі виборчої дільниці утвореної на постійній основі № 610600, 
розміщеної за адресою м. Почаїв, вул. Шевченка, 2:

1.1. виключити з виборчої дільниці утвореній на постійній основі наступні 
вулиці:
вулиця М. Вовчка;
вулиця Миру;
вулиця Південна.

1.2. включити до виборчої дільниці утвореній на постійній основі наступні 
вулиці:
вулиця Варшавська;
вулиця Гайова;
вулиця Шалівка;
вулиця Стефаника.

2. Змінити межі виборчої дільниці № 610601 утвореної на постійній основі, 
розміщеної за адресою м. Почаїв, вул. Шевченка, 14:

2.1. виключити з виборчої дільниці утвореній на постійній основі наступні 
вулиці:
вулиця Варшавська;
вулиця Винниченка;
вулиця Гайова;
вулиця Л.Українки;
вулиця Макаренка;
вулиця Паркова;
вулиця Шалівка;
вулиця Стефаника.

2.2. включити до виборчої дільниці утвореній на постійній основі наступні 
вулиці:



вулиця М. Вовчка;
вулиця Миру;
вулиця Південна.

3. Змінити межі виборчої дільниці № 610602 утвореної на постійній основі, 
розміщеної за адресою м. Почаїв, вул. Шевченка, 15:

3.1. включити до виборчої дільниці утвореній на постійній основі наступні 
вулиці:
вулиця Винниченка;
вулиця Л.Українки;
вулиця Макаренка;
вулиця Паркова.

4. Керуючій справами, секретарю виконавчого комітету міської ради Лівар 
Н.М. звернутися до Державного реєстру виборців Кременецької районної 
державної адміністрації щодо внесення подання до Центральної виборчої 
комісії для зміни меж виборчих дільниць зазначених в п. 1, п. 2 та п.З 
даного рішення.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 
У Йвана В.Я.

Міський голову t В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «27» липня 2020 року № 90

Про тимчасове закриття спеціальної 
виборчої дільниці, яка існує на постійній 
основі

З метою оптимізації меж виборчих дільниць, утворених на постійній основі 
м. Почаїв, у зв’язку з тим, що паліативне відділення КНП «Почаївська районна 
комунальна лікарня» Кременецької районної ради, у якому знаходиться 
спеціальна виборча дільниця, утворена на постійній основі №610616, 
перепрофільоване в інфекційне відділення, де знаходяться пацієнти з підозрою на 
COV1D - 19, керуючись ст. 25, ст. 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Центральної виборчої комісії № 116 від 
25 червня 2020р. «Про Порядок утворення виборчих дільниць на постійній основі, 
їх тимчасового закриття, ліквідації та внесення змін до відомостей про утворені 
виборчі дільниці», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Рекомендувати Відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 
Кременецької районної державної адміністрації підготувати та надіслати до 
Центральної виборчої комісії подання щодо тимчасового закриття 
спеціальної виборчої дільниці, яка утворена на постійній основі № 610616, 
розміщеної в КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» Кременецької 
районної ради за адресою вул. Возз’єднання, 19, м. Почаїв на період дії 
карантинних обмежень спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.

2. Керуючій справами, секретарю виконавчого комітету міської ради Лівар 
Н.М. звернутися до Державного реєстру виборців Кременецької районної 
державної адміністрації для внесення подання до Центральної виборчої 
комісії щодо тимчасового закриття спеціальної виборчої дільниці, яка 
утворена на постійній основі № 610616.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 
Уйвана В .Я.

- г ' •••'. L ■'

Міськії й гол о ва / В .С. БОЙКО

Лівар НМ.1'.
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УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від « 27 » липня 2020 року №91

Про затвердження 
повноважень ініціативної групи- 
партнерів з впровадження 
м ікро проекті в Почаївської ОТГ

Відповідно до результатів конкурсного відбору, беручи до уваги рішення 
Комітету з відбору мікропроектних пропозицій при Мінсоцполітики про 
затвердження 10 мікропроектних пропозицій від об’єднаних територіальних 
громад, які фінансуватимуться за рахунок коштів гранту JSDF NF0A 8367 в 
межах проекту «Надання соціальних послуг в громаді», протокол зборів членів 
об’єднаної територіальної громади від 27.06.2019 р., керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Почаївської 
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити повноваження ініціативної групи-партнєрів з впровадження 
мікропроектів Почаївської ОТГ, що реалізується в рамках проекту 
«Надання соціальних послуг в громаді», що фінансується за рахунок 
коштів гранту JSDF TF0A 8367 згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
головц відповідно де поділу обов’язків.

Бойко



Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету 

№91 від 27.07.2020 р.

Повноваження ініціативної групи-партнерів з впровадження 
мікропроектів Почаївської ОТГ

1. Загальні положення.
1.1. Ініціативна група-партнери з впровадження мікропроектів Почаївської ОТГ 

(ПВМП), затверджена у складі 6 осіб на загальних зборах членів об’єднаної 
територіальної громади від 27.06.2019 року.

1.2. Ініціативна група ПВМП є партнером УФСІ ( Українського фонду соціальних 
інвестицій) та створена з метою підготовки та впровадження мікропроектів, 
моніторингу та звітування, в рамках реалізації проекту «Надання соціальних послуг 
в громаді», що фінансується Японським фондом соціального розвитку (JSDF) через 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

1.3. До складу ПВМП входять:
Чубик Андрій Віталійович-заступник міського голови, голова ПВМП;
Коношевська Марія Володимирівна-начальник відділу управління проектами та 
програмами соціально-економічного розвитку, член ПВМП;
Лі вар Надія Миколаївна-керуюча справами (секретар) виконавчого комітету 
Почаївської міської ради, член ПВМП;
Чорнобай Любов Іванівна - соціальний працівник, член ПВМГІ;
Сохацька Мирослава Василівна - вчитель молодших класів, член ГО «В майбутнє 
разом м. Почаїв», член ПВМП;
Волинець Наталія Петрівна - соціальних педагог, член ПВМГІ;

1.4. У разі зміни членів ПВМП, зміни повноважень або функції відповідні зміни 
вносяться у даний додаток або затверджується у новій редакції.

2. Повноваження та функції ПВМП.
2.1. Голова ПВМП Чубик Андрій Віталійович:

Здійснює загальну координацію діяльності ПВМП, обміну інформацією між 
членами ПВМП;
Забезпечує подання необхідних рішень на сесію міської ради та засідання 
виконавчого комітету;
Координує питання щодо процедурних дій по створення центру надання соціальних 
послуг;
Організовує процес конкурсного відбору на посаду керівника центру надання 
соціальних послуг;
Спільно з УФСІ виконує дії щодо виготовлення ПКД, відбору підрядної організації, 
здійснення технічного нагляду за будівництвом, виконання будівельних робіт, ввод 
в експлуатацію;
Спільно з УФСІ розробляє та формує заходи комунікаційної стратегії;
Приймає участь у впроваджені комунікаційної стратегії;

2.2. Коношевська Марія Володимирівна:
Спільно з УФСІ вивчає потребу та формує список необхідних меблів та обладнання 
для роботи персоналу центру надання соціальних послуг;
Виконує заходи спрямовані на залучення громадської організації до співпраці; 
Приймає участь в аналізі наявних каналів комунікаційної стратегії;
Здійснює дії для впровадження плану заходів по впровадженню комунікаційної 
стратегії;
Здійснює дії щодо відбору виконавця, друку та монтажу інформаційних матеріалів:



2.3. Ліван Надія Миколаївна:
Бере участь в забезпечені процедурних дій по створенню центру надання 
соціальних послуг ( розробка та затвердження статуту, штатного розпису, 
структури центру, положень про структурні підрозділи);
Забезпечує процес залучення спеціалістів до надання консультаційних послуг;
Визначає теми навчальних курсів, семінарів та тренінгів;
Забезпечує процес навчання персоналу або підвищення кваліфікації;
Бере участь в аналізі наявних каналів комунікаційної стратегії;
Здійснює підготовку рішення міської ради про затвердження комунікаційної 
стратегії міської ради;
Забезпечує процес впровадження плану заходів по реалізації комунікаційної 
стратегії.

2.4. Чорнобай Любов Іванівна
Забезпечує процес добору працівників відділу надання соціальних послуг вдома 
центру надання соціальних послуг;
Забезпечує процес передачі справ з Кременецького територіального центру 
соціального обслуговування до новоутвореного центру надання соціальних послуг 
Почаївської ОТГ;

2.5. Сохацька Мирослава Василівна:
Надає консультаційну допомогу при організації співпраці з громадською 
організацією;
Формує список необхідних меблів та обладнання для молодіжного центру;
Буре участь в організації надання соціальних послуг в молодіжному центрі;

2.6. Волинець Наталя Петрівна:
Формує список необхідних меблів та обладнання для молодіжного центру; 
Буре участь в організації надання соціальних послуг в молодіжному центрі;

3. Звітність про діяльність.
3.1. Всі члени ПВМП за необхідності надають письмовий звіт про стан виконання 

заходів голові ПВМП.
3.2. Голова ПВМП систематизує та подає звітність УФСІ про стан впровадження плану 

заходів із впровадження мікропроекту щомісячно та раз в півроку, а також за 
необхідності надає звіт міському голові.

Секретар виконавчого комітету Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «27» липня 2020 року №

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 4 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м, Почаїв

Розглянувши протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для 
розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 7 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Порядком відключення споживачів від систем 
централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 169 від 26.07.2019р., враховуючи перелік багатоквартирних будинків м. Почаїв, 
у яких не менше, як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена 
(відключена) від систем (мереж) центрального опалення (теплопостачання) та постачання, 
гарячої води, розміщеного на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для розгляду 
питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади взяти до відома.

2. Надати дозвіл гр. Республіки Білорусь Гнатюку Леоніду Леонідовичу, жителю м.
Брест, вул. Вулькауская,116, кв.5, Республіка Білорусь на відключення від мережі 
централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення квартири № 4 багатоквартирного житлового будинку по вул.
Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

3. Відокремлення (відключення) квартири від централізованого опалення здійснити у 
міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає 
постачанню теплової енергії та гарячої води до Інших квартир та нежитлових 
приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП.

4. Гр. Гнатюку Леоніду Леонідовичу:
4.1. у разі наявності заборгованості за спожиту теплову енергію, здійснити повний 

розрахунок за надання комунальної послуги з теплопостачання;
4.2. під наглядом балансоутримувача будинку і теплопостачального підприємства 

забезпечити відключення квартири № 4 багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв від мережі центрального опалення, про що 
скласти відповідний акт.



4.3. влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 4 багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

5. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власника квартири № 4 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. 
Гнатюка Леоніда Леонідовича.

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

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «27» липня 2020 року № 33

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 9 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для 
розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 7 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Порядком відключення споживачів від систем 
централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України № 169 від 26.07.2019р., враховуючи перелік багатоквартирних 
будинків м. Почаїв, у яких не менше, як половина квартир та нежитлових приміщень 
відокремлена (відключена) від систем (мереж) центрального опалення 
(теплопостачання) та постачання гарячої води, розміщеного на офіційному веб-сайті 
Почаївської міської ради, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для розгляду 
питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади взяти до відома.

2. Надати дозвіл співвласникам квартири № 9 по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, 
Кременецького р-ну Тернопільської обл. гр. Миронюку Михайлу Петровичу, 
Миронюк Ірині Дмитрівні, Миронюк Михайлу Михайловичу, Миронюк Ганні 
Михайлівні, Камінській Любов Михайлівні на відключення від мережі 
централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення квартири № 9 багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

3. Відокремлення (відключення) квартири від централізованого опалення здійснити 
у міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає 
постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових 
приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП.

4. Співвласникам квартири № 9 багатоквартирного житлового будинку по вулиці 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. Миронюку Михайлу Петровичу, Миронюк Ірині 
Дмитрівні, Миронюк Михайлу Михайловичу, Миронюк Ганні Михайлівні, 
Камінській Любов Михайлівні:

4.1. у разі наявності заборгованості за спожиту теплову енергію, здійснити повний
розрахунок за надання комунальної послуги з теплопостачання;



4.2. під наглядом балансоутримувача будинку і теплопостачального підприємства 
забезпечити відключення квартири № 9 багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв від мережі центрального опалення, про що 
скласти відповідний акт.

4.3. влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 9
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв та 
здати її в експлуатацію.

5. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти співвласників квартири № У 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

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

Міський голова В.С. БОЙКО
Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «27» липня 2020 року №

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 15 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для 
розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 7 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Порядком відключення споживачів від систем 
централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 169 від 26.07.2019р., враховуючи перелік багатоквартирних будинків м. Почаїв, 
у яких не менше, як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена 
(відключена) від систем (мереж) центрального опалення (теплопостачання) та постачання, 
гарячої води, розміщеного на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для розгляду 
питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади взяти до відома.

2. Надати дозвіл співвласникам квартири № 15 по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, 
Кременецького р-ну Тернопільської обл. гр. Остапчук Ніні Серафимівні, Кутрань 
Ганні Сергіївні, Остапчуку Василю Сергійовичу, Сідлецькій Людмилі Сергіївні, 
Остапчуку Олександру Сергійовичу, Остапчуку Сергію Сергійовичу на відключення 
від мережі централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального 
джерела опалення квартири № 15 багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

3. Відокремлення (відключення) квартири від централізованого опалення здійснити у 
міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає 
постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових 
приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП.

4. Співвласникам квартири № 15 багатоквартирного житлового будинку по вулиці 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. Остапчук Ніні Серафимівні, Кутрань Ганні Сергіївні, 
Остапчуку Василю Сергійовичу, Сідлецькій Людмилі Сергіївні, Остапчуку 
Олександру Сергійовичу, Остапчуку Сергію Сергійовичу:

4.1. у разі наявності заборгованості за спожиту теплову енергію, здійснити повний
розрахунок за надання комунальної послуги з теплопостачання;



4.2. під наглядом балансоутримувача будинку і теплопостачального підприємства 
забезпечити відключення квартири № 15 багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв від мережі центрального опалення, про що 
скласти відповідний акт.

4.3. влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 15 багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

5. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти співвласників квартири № 15 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

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

■

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «27» липня 2020 року №

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 22 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для 
розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», гі. 7 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Порядком відключення споживачів від систем 
централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 169 від 26.07.2019р., враховуючи перелік багатоквартирних будинків м. Почаїв, 
у яких не менше, як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена 
(відключена) від систем (мереж) центрального опалення (теплопостачання) та постачання 
гарячої води, розміщеного на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для розгляду 
питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади взяти до відома.

2. Надати дозвіл гр. Михайловій Стефанії Миколаївні, жительці с. Осокорівка, вул. 
Волченко,7, Нововоронцовського р-ну, Херсонської обл. на відключення від мережі 
централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення квартири № 22 багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

3. Відокремлення (відключення) квартири від централізованого опалення здійснити у 
міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає 
постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових 
приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП.

4. Гр. Михайловій Стефанії Миколаївні:
4.1. у разі наявності заборгованості, здійснити повний розрахунок за надання 

комунальної послуги з теплопостачання;
4.2. під наглядом балапсоутримувача (управителя) будинку і теплопостачального 

підприємства забезпечити відключення квартири № 22 багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв від мережі центрального 
опалення, про що скласти відповідний акт.



4.3. влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 22 багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

5. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власника квартири № 22 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. 
Михайлової Стефанії Миколаївни.

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

Міський голова В.С. БОЙКО

ЛІвар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «27» липня 2020 року

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 24 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для 
розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 7 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Порядком відключення споживачів від систем 
централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 169 від 26.07.2019р., враховуючи перелік багатоквартирних будинків м. Почаїв, 
у яких не менше, як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена 
(відключена) від систем (мереж) центрального опалення (теплопостачання) та постачання 
гарячої води, розміщеного на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для розгляду 
питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади взяти до відома.

2. Надати дозвіл співвласникам квартири № 24 по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, 
Кременецького р-ну Тернопільської обл. гр. Лисан Михайлу Григорович}7, Лисан 
Юлії Василівні, Шнурик Ольгі Михайлівні на відключення від мережі 
централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення квартири № 24 багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

3. Відокремлення (відключення) квартири від централізованого опалення здійснити у 
міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає 
постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових 
приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП.

4. Співвласникам квартири № 24 багатоквартирного житлового будинку по вулиці 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. Лисан Михайлу Григоровичу, Лисан Юлії Василівні, 
Шнурик Ольгі Михайлівні:

4.1. у разі наявності заборгованості за спожиту теплову енергію, здійснити повний 
розрахунок за надання комунальної послуги з теплопостачання;

4.2. під наглядом балансоутримувача будинку і теплопостачального підприємства 
забезпечити відключення квартири № 24 багатоквартирного житлового будинку



по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв від мережі центрального опалення, про що 
скласти відповідний акт.

4.3. влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 24 багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

5. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти співвласників квартири № 24 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голої- ' 
відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова В.С. БОЙКО

ЛІвар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «27» липня 2020 року №

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 28 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для 
розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 7 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», Порядком відключення споживачів від систем 
централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженого наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України № 169 від 26.07.2019р., враховуючи перелік багатоквартирних будинків м. Почаїв, 
у яких не менше, як половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена 
(відключена) від систем (мереж) центрального опалення (теплопостачання) та постачання, 
гарячої води, розміщеного на офіційному веб-сайті Почаївської міської ради, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Протокол № 2 від 14.07.2020р. засідання постійно-діючої комісії для розгляду 
питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого 
опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади взяти до відома.

2. Надати дозвіл гр. Бондару Руслану Володимировичу, жителю м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання,5, кв. 28 Кременецького р-ну Тернопільської обл. на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення квартири № 28 багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

3. Відокремлення (відключення) квартири від централізованого опалення здійснити у 
міжопалювальний період не пізніше ніж 01 жовтня у спосіб, що не перешкоджає 
постачанню теплової енергії та гарячої води до інших квартир та нежитлових 
приміщень багатоквартирного будинку, приєднаних до ЦО та ГВП.

4. Гр. Бондару Руслану Володимировичу:
4.1. у разі наявності заборгованості за спожиту теплову енергію, здійснити повний 

розрахунок за надання комунальної послуги з теплопостачання;
4.2. під наглядом балансоутримувача будинку і теплопостачального підприємства 

забезпечити відключення квартири № 28 багатоквартирного житлового будинку 
по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв від мережі центрального опалення, про що 
скласти відповідний акт.



43. влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирі № 28 багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

5, Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власника квартири № 28 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. 
Бондара Руслана Володимировича.

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

Міський голова
Лівар Н.М.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «27» липня 2020 року № &

Про надання дозволу на порушення 
об’єкта благоустрою

Розглянувши заяву гр. Орловської Лариси Миколаївни за вхід. № 415 від 
20.07.2020р. щодо надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою, у 
відповідності до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Типового порядку видачі 
дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл гр. Орловській Ларисі Миколаївні, жительці вул. Ст. Бандери, 
78, кв.25, м. Радивилів Рівненської області на проведення благоустрою по 
вул. Лосятинська, 44, м. Почаїв, шляхом встановлення біля власного 
паркану пішохідної доріжки з водовідвідною системою.

2. Надати дозвіл гр. Орловській Ларисі Миколаївні, жительці вул. Ст. Бандери, 
78, кв.25, м. Радивилів Рівненської області на порушення об’єкту 
благоустрою по вул. Лосятинська, 44 м. Почаїв, шляхом розміщення на 
землях загального користування міської ради будівельних матеріалів, що 
будуть використовуватися в процесі здійснення благоустрою території. .

3. Встановити термін дії дозволу 1 (один) рік від моменту прийняття даного 
рішення.

4. Відповідальність за проведення робіт, їх оплата та відновлення об’єкту 
благоустрою по вул. Лосятинська, м. Почаїв покласти на гр. Орловську 
Ларису Миколаївну.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності викрн^вчих органів ради Максимчука С.В.

Міський голова В.С БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 липня 2020 року № 99

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Зінюк З.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Суворова, 37 гр. Зінюк 
Зінаїди Данилівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу , 
взявши до уваги депутатський акт обстеження від і 5 червня 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. Зінюк Зінаїді Данилівні в 
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Зінюк Зінаїді 
Данилівні одноразову грошову Оіопомогу.

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
Бондар і В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 ливня 2020 року № 100

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Федорук Р.В.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Молодіжна, 36 гр. 
Федорук Раїси Володимирівни, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 21 липня 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. Федорук Раїсі Володимирівні 
в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської"ради перерахувати гр. Федорук Раїсі 
Володимирівні одноразову/ґрошову допомогу.

В.С.БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 липня 2020 року № 101

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Букай Н.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Миру, 18 гр. Букай Надії 
Григорівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу , взявши до 
уваги депутатський акт обстеження від 14 липня 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. Букай Надії Григорівні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Букай Надії 
Григорівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар НМ
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

віл 27 липни 2020 року № 102

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Козак Т.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шевченка, 50 гр. Козак 
Тетяни Савівни, пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування , взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 45 
від 19.05.2020 року, депутатський акт обстеження від 19 травня 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. Козак Тетяні Савівпі в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень,

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Козак Тетяні Савівні 
одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 липня 2020 року № 103

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Шаплай В.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Злуки, 12 гр. Шаплай 
Віри Георгіївни яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 92 від 
02.07.2020 року, депутатський акт обстеження від 06 липня 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. Шаплай Вірі Георгіївні в 
розмірі 1000 (однатисяча) гривень,

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шаплай Вірі Георгівні 
одноразову грошову допомогу.

В.С.БОЙКОМіський голова

Лівар И.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 липня 2020 року № 104

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Швець З.В.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин вул. Зарічна, 12 гр. Швець 
Зінаїди Василівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги довідку № 1478 КНП «ТОКОД» ТОР , 
депутатський акт обстеження від 09 липня 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. Швець Зінаїді Василівні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень,

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Швець Зінаїді 
Василівні одноразову грошову^допомогу.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

вщ 27 липня 2020 року

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Кравчук 1.1.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина,3 кв.4 гр. 
Кравчук Інни Іванівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу 
на лікування , взявши до уваги виписку Тернопільської університетської 
лікарні від 02.06.2020 року, депутатський акт обстеження від 08 липня 
2020 року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Ночаївської 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. Кравчук Ііші Іванівні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської р< 
одноразову грошову допомогу

гр. Кравчук Інні Іванівні

Міський і олова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 липня 2020 року № 106

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Козацька, 10 «а» гр. 
Ярмусь Галини Миколаївни, яка просить надати одноразову грошову допомогу 
на дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку Кременецької районної 
комунальної лікарні № 784 від 01.07.2020 року та депутатський акт 
обстеження від 07 липня 2020 року та керуючись 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. Ярмусь Галині Миколаївні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ярмусь Галині 
Миколаївні одноразову грошод<допомогу.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 27 липня 2020 року № і07

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Злуки, ЗО гр. Кривіцького 
Віктора Павловича, який просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування . взявши до уваги довідку Тернопільської університетської лікарні 
№ 287 від 18.06.2020 року, депутатський акт обстеження від 01 липня 
2020 року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення ІІочаївської міської 
об’єднаної територіальної громада, 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. Кривіцькому Віктору 
Павловичу в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кривіцькому Віктору 
Павловичу одноразову грошову допомогу.

В.С.БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.


