
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від « 28 » вересня 2020 року № 155

Про проведення конкурсу
на посаду директора
Центру надання соціальних послуг 
Почаївської міської ради

Керуючись п.4, п. 14 Положення про конкурсну комісію, умови та порядок 
проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавала соціальних послуг 
державного/комунального господарства, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1. Провести конкурс на зайняття посади директора Центру надання 
соціальних послуг Почаївської міської ради.

2. Утворити конкурсну комісію з питань проведення конкурсу на зайняття 
посади директора Центру надання соціальних послуг Почаївської міської 
ради в складі п’яти осіб.

3. Затвердити текс оголошення про початок формування складу конкурсної 
комісії з питань проведення конкурсу на зайняття посади директора 
Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради згідно 
додатку 1.

4. Оприлюднити оголошення про початок формування складу конкурсної 
комісії з питань проведення конкурсу на зайняття посади директора 
Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради на 
офіційному сайті Почаївської міської ради.

5. Контроль за виконанням^даного рішення покласти на заступника міського 
головц^Чубц^а А- В.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В. . у - ,



Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету 

Почаївської міської ради 
№ 155 від « 28 » вересня 2020 року

Оголошення

Відповідно до рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради 
№155 від «28» вересня 2020 року Почаївська міська рада повідомляє про початок 
прийому пропозицій щодо кандидатур до складу конкурсної комісії з питань 
проведення конкурсу на зайняття посади директора Центру надання соціальних 
послуг Почаївської міської ради.

До складу конкурсної комісії можна подавати кандидатури, які є 
представниками таких суб’єктів системи надання соціальних послуг:

1) уповноважені органи у сфері надання соціальних послуг;
2) отримувачі соціальних послуг;
3) надавачі соціальних послуг;
4) об’єднання працівників системи надання соціальних послуг;
5) об’єднання надавачів соціальних послуг;
6) об’єднання отримувачів соціальних послуг.
Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються 

виконавчому комітету Почаївської міської ради в письмовому вигляді за 
адресою: м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 16 або в електронному вигляді на 
електронну адресу pochaiv_rada@ukr.net протягом 10 календарних днів з дати 
оприлюднення даного оголошення.

У пропозиції повинні міститися відомості:
Прізвище, ім’я, по-батькові кандидати
Посада
Досвід роботи
Письмову згоду на включення до складу комісії.

Секретар виконавчого комітету \
<7

Н.М. Лівар

mailto:pochaiv_rada@ukr.ne


УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від « 28 » вересня 2020 року № 156

Про розробку проекту Програми 
« Допомога дітям — сиротам та дітям 
позбавленим батьківського піклування 
Почаївської МОТГ на 2021-2022 роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови № 111 « 28 » вересня 2020 
року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1. Надати дозвіл на розробку проекту Програми «Допомога дітям - сиротам та 
дітям позбавленим батьківського піклування Почаївської МОТГ на 2021-2022 
роки».

2. Визначити:
2.1. розробником Програми - Відділ управління проектами і програмами 

соціально-економічного розвитку;
2.2. відповідальним виконавцем -Почаївська міська рада.

3. Підготовлений проекти Програми подати на затвердження на чергову сесію 
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рушення покласти на заступника міського 
голови Чубика А. В.

В.С. БойкоМіськи^Голова _
Нечай T.K). » ‘ ,
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від « 28 » вересня 2020 року № 157

Про розробку проекту цільової Програми
« Оздоровлення та відпочинку дітей
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021-2022 
роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови № 113 « 28 » вересня 2020 
року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1. Надати дозвіл на розробку проекту цільової Програми «Оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2021-2022 роки».

2. Визначити:
2.1 .розробником Програми - Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 

міської ради;
2.2.відповідальним виконавцем - Відділ освіти, молоді та спорту 

Почаївської міської ради.

3. Підготовлений проекти Програми подати на затвердження на чергову сесію 
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
освіти, молоді та.спорту Почаїяської міської ради Петровського О. Н.

Міський голова

Красевич А.Е, '

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від « 28 » вересня 2020 року № 158

Про розробку проекту Програми
« Організація свят та розвитку культури 
та мистецтв Почаївської МОТГ на 2021- 
2022 роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови № « 105 » 24 вересня 2020 
року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1. Надати дозвіл на розробку проекту Програми «Організація свят та розвитку 
культури та мистецтв Почаївської МОТГ на 2021 -2022 роки».

2. Визначити:
2.1 .розробником Програми - Відділ управління проектами та програмами 

соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради;
2.2.відповідальним виконавцем - Почаївську міську раду.

3. Підготовлений проекти Програми подати на затвердження на чергову сесію 
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного’рішеппя покласти на заступника міського
голови Чубика А. В. /

ttys' <: У;

Міський голова В.С. Бойко
л/ у / Г”

Нечай Т.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від « 28 » вересня 2020 року №159

Про розробку проекту Програми
« Турбота»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови № « 106 » 24 вересня 2020 
року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1. Надати дозвіл на розробку проекту Програми « Турбота ».

2. Визначити:
2.1 .розробником Програми - Відділ управління проектами та програмами 

соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради;
2.2.відповідальним виконавцем - Почаївську міську раду.

3. Підготовлений проекти Програми подати на затвердження на чергову сесію 
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Чубика А. В.

Міський голова В.С. Бойко

Нечай Т.Ю. - .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від « 28 » вересня 2020 року № 160

Про розробку проекту цільової Програми
« Розвиток фізичної культури та спорту
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021-2022 
роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови № 112 « 28 » вересня 2020 
року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1. Надати дозвіл на розробку проекту цільової Програми «Розвиток фізичної 
культури та спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2021-2022 роки».

2. Визначити:
2.1 .розробником Програми - Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 

міської ради;
2.2.відповідальним виконавцем - Відділ освіти, молоді та спорту 

Почаївської міської ради.

3. Підготовлений проекти Програми подати на затвердження на чергову сесію 
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
освіти, мозгрлі.та сцорту Попівської міської ради Петровського О.Н.

■

Міськйй 4 олова/ В.С. Бойко
-л 4- : . ! J

Токарчук Ц.М. ■''



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «28» вересня 2020 року № 161

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 9 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Липова, 2, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 7 від 25.09.2020р. 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 № 7 від 25.09.2020р. 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. Бойко Людмилі Всеволодівні, жительці м. Почаїв, вул. Липова, 2, 
кв. 9 Кременецького р-ну Тернопільської обл. на відключення від мережі 
централізованого теплопостачання та встановлення індивідуального джерела 
опалення квартири № 9 багатоквартирного житлового будинку по вул. Липова, 2, 
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. Бойко Людмилі Всеволодівні:
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. Липова, 2, 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. Липова, 2, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

5. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власника квартири № 9 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Липова, 2, м. Почаїв гр. Бойко 
Людмили Всеволодівни.

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

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «28» вересня 2020 року № 162

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
квартири № 12 багатоквартирного житлового 
будинку за адресою вул. Липова, 2, м. Почаїв

Розглянувши протокол № 7 від 25.09.2020р. 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 № 7 від 25.09.2020р. 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. Мудрику Віктору Юрійовичу, жителю м. Почаїв, вул. Липова, 2, 
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. Липова, 2, 
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. Мудрику Віктору 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. Липова, 2, 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. Липова, 2, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

5. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власника квартири № 12 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Липова, 2, м. Почаїв гр. Мудрика 
Віктора Юрійовича.

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

Міський голоіф В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «28» вересня 2020 року № 163

Про надання дозволу на відключення від 
мережі централізованого теплопостачання 
багатоквартирного житлового будинку за 
адресою вул. Липова, 2, м. Почаїв

Розглянувши протоколи № 1-7 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 той факт, що усі 
співвласники (власники квартир) багатоквартирного будинку по вулиці Липова, 2, м. Почаїв 
виявили бажання відключитися від мережі централізованого теплопостачання, виконавчий комітет 
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Протоколи № 1-7 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.Липова, 2, 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 Липова, 2, м. Почаїв:
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 багатоквартирного житлового будинку по вул. Липова, 2,
м. Почаїв від мережі центрального опалення, про що скласти відповідний акт.

4.3. влаштувати індивідуальну систему опалення у квартирах багатоквартирного житлового 
будинку по вул. Липова, 2, м. Почаїв та здати її в експлуатацію.

5. Встановити, що всі роботи виконуються за кошти власників квартир багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Липова, 2, м. Почаїв.

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

Міський голова' В.С. БОЙКО

Максимчук Є.В. .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 28 вересня 2020 року № 164

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Онук Г.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гагаріна, 29 гр. Онук 
Ганни Дмитрівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу у 
зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги депутатський акт 
обстеження від 23 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 іромади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Онук Ганні Дмитрівні 
одноразову грошову допомогу. '

Міський голова

Лівар 11.VL
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІНІ ЕННЯ

від 28 вересня 2020 року №165

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Онук Р.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Гагаріна, 29 гр. Онука 
Ростислава Прокоповича, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 23 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. Онуку Ростиславу 
Прокоповичу в розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Онуку Ростиславу 
Прокоповиду-рдноразову грошову, допомогу.

Міський голова

Лівар Н.Ц;
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 28 вересни 2020 року №166

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

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Бригадна, 45 гр. Букая 
Віталія Петровича, який просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 25 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. Букаю Віталію Петровичу в 
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Букаю Віталію 
Петровичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МТСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 28 вересня 2020 року № 167

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Хоміч Н.Я.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 57 гр. Хоміч 
Надії Яківни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування, взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 128 від 10.09.2020 
року , депутатський акт обстеження від 10 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. Хоміч Надії Яківні в розмірі 
1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської радш перерахувати гр. Хоміч Надії Яківні
одноразову грошову допомогу./

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 28 вересня 2020 року № 168

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Букай С.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Бригадна, 45 гр. Букай 
Світлани Данилівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
дороговартісне лікування, взявши до уваги виписку із медичної карти 
стаціонарного хворого № 3454/874 комунального підприємства «Рівненський 
обласний протипухлинний центр» Рівненської обласної ради , депутатський 
акт обстеження від 25 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. Букай Світлані Данилівні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Букай Світлані 
Данилівні одноразову грошову допомогу.

X

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.


