
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «10» вересня 2020 року № 135

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 7 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 4 від 04.09.2020р. 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 № 4 від 04.09.2020р. 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. Гукайло Валентину Павловичу, жителю м. Почаїв, вул. 
Наливайка,42, Кременецького р-ну Тернопільської обл. на відключення від мережі 
централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення квартири № 7 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. Гукайлу Валентину Павловичу:
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 № 7 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 № 7 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 № 7 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. 
Гукайла Валентина Павловича.

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

Максимчук С.В.

МІСЬКИЙ І В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від «10» вересня 2020 року № 136

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 12 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 4 від 04,09.2020р. 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 № 4 від 04.09.2020р. 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. Фріч Сергію Юрійовичу, жителю м. Почаїв, вул. Возз’єднання,5,
кв.12 Кременецького р-ну Тернопільської обл. на відключення від мережі 
централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення квартири № 12 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. Фріч Сергію Юрійовичу:
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 № 12 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 № 12 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 № 12 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. Фріч 
Сергія Юрійовича.

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «10» вересня 2020 року № 137

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 25 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 5 від 09.09.2020р. 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 № 5 від 09.09.2020р. 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 № 25 по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, 
Кременецького р-ну Тернопільської обл. гр. Струкало Дар’ї Миколаївні, Гливому 
Володимиру Петровичу, на відключення від мережі централізованого 
теплопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення квартири № 25 
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 № 25 багатоквартирного житлового будинку по вулиці 
Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. Струкало Дар’ї Миколаївні, Гливому Володимиру 
Петровичу:

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 № 25 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 № 25 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 № 25 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

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

Міський

Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «10» вересня 2020 року № 138

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 26 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 5 від 09.09.2020р. 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 № 5 від 09.09.2020р. 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. Ковчинській Ольгі Феодулівні, жительці м. Почаїв, вул.
Возз’єднання,5, кв. 26 Кременецького р-ну Тернопільської обл. на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення квартири № 26 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. Ковчинській Ольгі Феодулівні:
4.1. у разі наявності заборгованості за спожиту теплову енергію, здійснити повний 

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

забезпечити відключення квартири № 26 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 № 26 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 № 26 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв гр. 
Ковчинської Ольги Феодулівни.

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

В.С. БОЙКО



від «10» вересня 2020 року № 139

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
багатоквартирного житлового будинку за 
адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв

Розглянувши протоколи № 1-5 засідання постійно-діючої комісії для розгляду ни гань 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 той факт, що усі 
співвласники (власники квартир) багатоквартирного будинку по вулиці Возз’єднання, 5, м. Почаїв 
виявили бажання відключитися від мережі централізованого теплопостачання, виконавчий комітет 
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протоколи № 1-5 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. Відключити від мережі централізованого теплопостачання багатоквартирний житловий 
будинок по вул.Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

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

4. Співвласникам багатоквартирного будинку по вулиці Возз’єднання, 5, м. Почаїв:
4.1. у разі наявності заборгованості за спожиту теплову енергію, здійснити новин й 

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

забезпечити відключення 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 квартирах багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

5. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власників квартир багатоквартирного 
житлового будинку тю вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року № 140

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Русняк М.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гагаріна, 16 гр. Русняк 
Марії Степанівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 07 вересня 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 Проірами 
«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. Русняк Марії Степанівні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Русняк Марії 
Степанівні одноразову грошову допрійогу.

Міський гол В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Дилдіні Я.О.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж , вул. Колгоспна, 40 гр. 
Дилдіної Яни Олександрівни , дитини-сироти, яка просить виділити 
одноразову грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, 
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 07 вересня 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. Дилдіні Яні Олександрівні в 
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Дилдіні Яні
допомогу.Олександрівні одноразову



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року № 142

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Чвач Т.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Наливайка, 52 гр. Чвач 
Тамари Афанасіївни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 59 від 17.08.2020 
року, депутатський акт обстеження від 17 серпня 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. Чвач Тамарі Афанасіївні в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Чвач Тамарі

Бондар Г.В. .

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року № 143

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Білорусу М.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Л. Українки, 9 гр. 
Білоруса Миколи Васильовича , який просить виділити одноразову ірошову 
допомогу , взявпги до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій 
(серія АБ № 493370 від 17 серпня 2015 р.) та безпосередньо брав участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення 
антитерористичної операції 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. Білорусу Миколі 
Васильовичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Білорусу Миколі



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року № 144

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Швецю А.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Гагар і на, 44 «а» гр. Швеця 
Анатолія Олександровича , який просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій 
(серія А А № 306805 від 04 травня 2017 р.) та безпосередньо брав участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення 
антитерористичної операції 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 викопаїшя 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. Швецю Анатолію 
Олександровичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр, Швецю Анатолію

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року № 145

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Семенюк ОТО.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Я.Мудрого,9 кв. 5 гр. 
Семенюк Олени Юріївни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу 
на лікування , взявши до уваги виписку із медичної карти амбулаторного 
(стаціонарного) хворого № 04603 від 24.07.2020 року, депутатський акт 
обстеження від 28 серпня 2020 року та керуючись Законом України «1 Іро 
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:

L Виділити одноразову грошову допомогу гр. Семенюк Олені Юріївні в 
розмірі 1000 (однатисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Семенюк Олені
Юріївні одноразову грошову допомогу.
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В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року № 146

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Репельському О.І.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Шкільна. 75 гр. 
Репельського Олександра Ілліча , який просить виділити одноразову грошову 
допомогу на дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку виписку 
№ 5192 Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні та 
депутатський акт обстеження від 03 вересня 2020 року, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року на виконання Програми 
«Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет 
міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Репельському Олександру 
Іллічу в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати ір. Репельському 
Олександру Іллічу одноразову грошову допомогу.
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В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року № 147

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Кривіцькій А.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Юридика, 18 «б» гр. 
Кривіцької Антоніни Павлівни , пенсіонерки, яка просить виділити 
одноразову грошову допомогу на дороговартісне лікування , взявши до уваги 
довідку АЗПСМ м. Почаїв №116 від 06.08.2020 року, депутатський акт 
обстеження від 11 серпня 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. Кривіцькій Антоніні Павлівні 
в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кривіцькій Антопіпі
Павлівні одноразову грошову допомогу.

МІСЬКИЙ гол^й/

Лівар Н.М. (-Л х
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року №148

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Дідук Т.С.

Розглянувши заяву жительки м. Кременець, вул. Вишнівецька, 27 кв.2 
гр. Дідук Тетяни Сергіївни , яка провела похорон своєї матері - Іщук Анжели 
Юріївни, 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

Вирішив:

Е Виділити гр. Дідук Тетяні Сергіївні одноразову грошову допомогу 
в розмірі 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Дідук Тетяні 
Сергіївні одноразову грошову допомогу.
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Міський голдв^
У its х » t hi

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року № 149

Про зміну адреси житловому 
будинку, який належись 
гр. Біленькому М.В.

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

Вирішив:

1. Змінити адресу житлового будинку, який належить гр. Біленькому 
Миколі Вікторовичу на праві приватної власності з попередньої 
адреси номера «21» на номер «33» по вул. Плетянка в м. Почаїв.

2. Рекомендувати Кременецькому РК БТ1 внести зміни в адресне
господарство по вул. Плетянка в м. Почаїв у відповідності до н. 1 
даного рішення.

З.Гр. Білецькому Миколі Вікторовичу встановити адресну табличку з 
№ «33» на даному житловому будинку.

Міський голейаї/ |
-і \ п

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М,
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 10 вересня 2020 року № 150

Про зміну адреси житловому будинку,
з господарсько-побутовими будівлями, 
який належить гр. Сіморі Т.І.

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

Вирішив:

1. Змінити адресу житлового будинку , з господарсько-побутовими 
будівлями, який належить гр. Сіморі Тетяні Іванівні на праві 
приватної власності з попередньої адреси номера «32» на номер 
«32а» по вул. Чайковського в м. Почаїв.

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

3. Гр. Сіморі Тетяні Іванівні встановити адресну табличку з № «32а» на
даному житловому будинку. z--

В.С, БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.


