
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 03 листопада 2021 року № 289

Про розгляд звіту щодо виконання 
бюджету міської територіальної 
громади за дев’ять місяців 2021 року

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 Бюджетного 
кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового 
відділу Почаївської міської ради про виконання бюджету міської 
територіальної громади за дев’ять місяців 2021 року, виконавчий комітет 
міської ради

Вирішив:

1. Інформацію про виконання бюджету міської 
територіальної громади за дев’ять місяців 2021 року прийняти до відома, 
згідно з додатком.

2. Схвалити звіт про виконання бюджету міської 
територіальної громади за дев’ять місяців 2021 року по доходах в 
загальній сумі 102 008 504 гривні 01 копійка та по видатках в загальній 
сумі 99 087 036 гривень 22 копійки:

2.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в 
сумі - 99 832 454 гривні 36 копійок та по видатках в сумі - 95 462 283 
гривні 77 копійок.

2.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в 
сумі -2 176 049 гривень 65 копійок та по видатках в сумі -3 624 752 
гривні 45 копійок.

3. Подати звіт про виконання бюджету міської 
територіальної громади за дев’ять місяців 2021 року на затвердження 
сесією міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
заступника міського головизг^нО розподілу обов’язків.

В.С. БойкоМіський голо



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року №290

Про затвердження висновку ради по опіці 
та піклуванню «Про доцільність призначення 
гр. Марчук Вікторії Аркадіївни опікуном над 
своїм сином - Марчук Максимом Володимировичем, 
12.05.2002 року народження, інвалідом 1-А групи»

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, вул. Шевченка, 4 гр. Марчук Вікторії 
Аркадіївни, яка просить призначити її опікуном над своїм сином - Марчук Максимом 
Володимировичем, 12.05.2002 р.н., інвалідом І - А групи, відповідно до ст. 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Цивільним кодексом України, 
наказом «Про затвердження Правил опіки та піклування» № 34/66/131/88 від 26.05.1999р., 
враховуючи протокол засідання ради по опіці та піклуванню № 1 від 26 жовтня 2021 року 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Затвердити висновок ради по опіці та піклуванню від 26 жовтня 2021 року «Про 
доцільність призначення гр. Марчук Вікторії Аркадіївни опікуном над своїм сином - 
Марчук Максимом Володимировичем, 12.05.2002 року народження, інвалідом І - А 
групи» (додаток 1)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову ради по опіці та 
піклуванню.

В.С.Бойко ’



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року № 291

Про зміну адресного номера житловому 
будинку по вул. Володимирська, с. Будки

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в Почаївській 
міській територіальній громаді, створення умов володіння, користування та 
розпорядження цими об’єктами їх власниками та користувачами, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 
міської територіальної громади, затвердженого рішенням сесії Почаївської 
міської ради № 548 від 31.10.2016 року, розглянувши заяву гр. Дячука Василя 
Віталійовича, виконавчий комітет Почаївської міської ради

Вирішив:

1. Змінити адресний номер житловому будинку, що належав
гр. Дячуку Віталію Анатолійовичу на праві приватної власності з 
попереднього «вул. Боженка, 27» на номер «27А» по вул. 
Володимирська у с. Будки.

2. Рекомендувати гр. Дячуку В.В. звернутись в Кременецьке РК БТІ для 
внесення змін в адресне господарство по вул. Володимирська у с. 
Будки у відповідності до п. 1 даного рішення.

3. Рекомендувати гр. Дячуку В.В. встановити адресну табличку з № 
«27А» на даному житловому будинку.

г
) В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року № 292

Про присвоєння адресного номера об’єкту 
будівництва - садовому будинку 
по вул. Вишнева у м. Почаїв

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в Почаївській 
міській територіальній громаді, створення умов володіння, користування та 
розпорядження цими об’єктами їх власниками та користувачами, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості, розташованих на території Почаївської 
міської територіальної громади, затвердженого рішенням сесії Почаївської 
міської ради № 548 від 31.10.2016 року, розглянувши заяву гр. Пиріг 
Олександра Дмитровича, виконавчий комітет Почаївської міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти об’єкту будівництва - садовому будинку (земельна ділянка 
кадастровий номер - 6123410500:02:001:0915) адресний номер «8А» 
по вул. Вишнева у м. Почаїв.

2. Рекомендувати гр. Пиріг О.Д. звернутись в Кременецьке РК БТІ для 
внесення змін в адресне господарство по вул. Вишнева у м. Почаїв у 
відповідності до п.1 даного рішення.

3. Рекомендувати гр. Пиріг О.Д. встановити адресну табличку з № «8А» 
на даному садовому будинку.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року №293

Про присвоєння адресного номера 
нежитловому приміщенню - допоміжному складу 
до цеху № 3 по вул. Промислова у м. Почаїв

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в Почаївській 
міській територіальній громаді, створення умов володіння, користування та 
розпорядження цими об’єктами їх власниками та користувачами, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості, розташованих на території Почаївської 
міської територіальної громади, затвердженого рішенням сесії Почаївської 
міської ради № 548 від 31.10.2016 року, розглянувши заяву гр. Якимчука 
Олександра Петровича, виконавчий комітет Почаївської міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти нежитловому приміщенню - допоміжному складу до цеху 
№ 3, яке належить Якимчуку Станіславу Олександровичу на праві 
приватної власності, адресний номер «5з» по вул. Промислова у м. 
Почаїв.

2. Рекомендувати гр. Якимчуку С.О. звернутись в Кременецьке РК БТ1 для 
внесення змін в адресне господарство по вул. Промислова у м. Почаїв 
у відповідності до п.1 даного рішення.

3. Рекомендувати гр. Якимчуку С.О. встановити адресну табличку з 
№ «5з» на даному нежитловому приміщенні.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року №294

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

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 9, гр. 
Білоруса Миколи Васильовича, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу, беручи до уваги участь Білоруса М.В. у антитерористичній операції, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської територіальної 
громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого 
рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року,на виконання 
Програми «Турбота» , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Білорусу Миколі 
Васильовичу в розмірі 1000(одна тисяча) гривень.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати 
гр. Білорусу Миколі Васильовичу одноразову грошову допомогу.

Міський го. В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року №295

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Іванчук О.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Плетянка, 53 гр. Іванчук 
Ольги Сергіївни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
на виконання Програми «Турбота», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Іванчук Ольгі Сергіївні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 
Іванчук Ольгі Сергіївні одноразову грошову допомогу.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року №296

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на поховання 
гр. Гавронській Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Заньковецької, 16 гр. 
Гавронської Наталії Вікторівни, яка провела поховання свого брата Солопа 
Юрія Вікторовича, про виділення їй одноразової грошової допомоги та 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської територіальної 
громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого 
рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, на виконання 
Програми «Турбота», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Гавронській Наталії 
Вікторівні в розмірі 2500(дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати 
гр. Гавронській Наталії Вікторівні одноразову грошову допомогу.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року № 297

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на поховання 
гр. Кебалюк Р.Ф.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна, 60 гр. Кебалюк Раїси 
Федорівни, яка провела поховання свого чоловіка Кебалюка Ореста 
Євтихійовича, про виділення їй одноразової грошової допомоги та керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської територіальної громади, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, на виконання Програми «Турбота», 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Кебалюк Раїсі Федорівні в 
розмірі 2500(дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати 
гр. Кебалюк Раїсі Федорівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

W
В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року №298

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на поховання 
гр. Мандзюк Н.П.

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Радивилівська, 14 гр. Мандзюк 
Надії Петрівни, яка провела поховання свого чоловіка Мандзюка Степана 
Васильовича, про виділення їй одноразової грошової допомоги та керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської територіальної громади, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, на виконання Програми «Турбота», 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Мандзюк Надії Петрівні в 
розмірі 2500(дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати 
гр. Мандзюк Надії Петрівні одноразову грошову допомогу.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року №299

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на поховання 
гр. Присяжнюк Л.М.

Розглянувши заяву жительки с. Будки, вул. Галяси, 6 гр. Присяжнюк 
Любові Михайлівни, яка провела поховання свого чоловіка Присяжнюка Петра 
Степановича, про виділення їй одноразової грошової допомоги та керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської територіальної громади, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, на виконання Програми «Турбота», 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Присяжнюк Любові 
Михайлівні в розмірі 2500(дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати 
гр. Присяжнюк Любові Михайлівні одноразову грошову допомогу.

В.С.БойкоМіський гот



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року №300

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на поховання 
гр. Свистунович К.В.

Розглянувши заяву жительки с. Шпаки, вул. Садова, 38 гр. Свистунович 
Катерини Віталіївни, яка провела поховання свого батька Горпініч Віталія 
Яковича, про виділення їй одноразової грошової допомоги та керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської територіальної громади, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, на виконання Програми «Турбота», 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Свистунович Катерині 
Віталіївні в розмірі 2500(дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати 
гр. Свистунович Катерині Віталіївні одноразову грошову допомогу.

В.С.БойкоМіський голова



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від ЗОЇ листопада 2021 року №301

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на поховання 
гр. Скибі М.Д.

Розглянувши заяву жительки с. Борщівка, вул. Центральна, 85 гр. Скиби 
Марії Дмитрівни, яка провела поховання свого дядька Зорича Василя 
Васильовича, про виділення йому одноразової грошової допомоги та керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської територіальної громади, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, на виконання Програми «Турбота», 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Скибі Марії Дмитрівні в 
розмірі 2500(дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати 
гр. Скибі Марії Дмитрівні одноразову грошову допомогу.
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В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 3 листопада 2021 року №302

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на поховання 
гр. Хвостику М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 19 гр. Хвостика 
Миколи Віталійовича, який провів поховання свого батька Хвостика Віталія 
Вікторовича, про виділення йому одноразової грошової допомоги та керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської територіальної громади, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, на виконання Програми «Турбота», 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Хвостику Миколі 
Віталійовичу в розмірі 2500(дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати 
гр. Хвостику Миколі Віталійовичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №303

Про надання соціальних послуг 
Борушок Марії Нікіфорівні

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про соціальні послуги», постановою КМУ від 01.06.2020 року 
№587 «Про організацію надання соціальних послуг» та розглянувши заяву про 
надання соціальних послуг від Борушок Марії Нікіфорівни 11.05.1941 року 
народження, яка проживає с. Ридомиль вул. Підгірна 14, зареєстровану 29.10.2021 
року № 188, та пакет документів доданих до даної заяви, виконавчий комітет міської 
ради

ВИРІШИВ:
1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 

ради» надати Борушок М.Н. соціальну послугу - догляд вдома, представництво 
інтересів - безоплатно.

2. Виконання даного рішення покласти на директора ЦНСП Почаївської міської 
ради Гичку Ю.С.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника відділу соціального 
захисту населення та праці Почаївської міської ради.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №304

Про надання соціальних послуг 
Карпець Марині Омелянівні

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про соціальні послуги», постановою КМУ від 01.06.2020 року 
№587 «Про організацію надання соціальних послуг» та розглянувши заяву про 
надання соціальних послуг від Карпець Марини Омелянівни 26.107.1928 року 
народження, яка проживає с. Комарин вул. Польова 31, зареєстровану 22.10.2021 року 
№ 181, та пакет документів доданих до даної заяви, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 

ради» надати Карпець М.О. соціальну послугу - догляд вдома - безоплатно.

2. Виконання даного рішення покласти на директора ЦНСП Почаївської міської 
ради Гичку Ю.С.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника відділу соціального 
захисту населення та праці Почаївської міської ради.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №305

Про надання соціальних послуг 
Козак Раїсі Василівні

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про соціальні послуги», постановою КМУ від 01.06.2020 року 
№587 «Про організацію надання соціальних послуг» та розглянувши заяву про 
надання соціальних послуг від Козак Раїси Василівни 01.04.1959 року народження, 
яка проживає с. Старий Почаїв вул. Лісовики 20, зареєстровану 17.09.2021 року № 
168, та пакет документів доданих до даної заяви, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 

ради» надати Козак Р.В. соціальну послугу - інформування, консультування, 
представництво інтересів - безоплатно.

2. Виконання даного рішення покласти на директора ЦНСП Почаївської міської 
ради Гичку Ю.С.

З. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника відділу соціального 
захисту населення та праці Почаївської міської ради.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №306

Про надання соціальних послуг 
Лотовському Сергію Вікторовичу

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про соціальні послуги», постановою КМУ від 01.06.2020 року 
№587 «Про організацію надання соціальних послуг» та розглянувши заяву про 
надання соціальних послуг від Лотовського Сергія Вікторовича 29.05.1977 року 
народження, який проживає м. Почаїв вул. Квіткова 15/4, зареєстровану 22.09.2021 
року № 169, та пакет документів доданих до даної заяви, виконавчий комітет міської 
ради

ВИРІШИВ:
1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 

ради» надати Лотовському С.В. соціальну послугу - соціальний супровід 
сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах - безоплатно.

2.

3.

Виконання даного рішення покласти на директора ЦНСП Почаївської міської 
ради Гичку Ю.С.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника відділу соціального 
захисту населення та праці^Почаївської міської ради.

Міський голова4—;/
НО ЗІ І

\\ */

^В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №307

Про надання соціальних послуг 
Матвійчук Володимиру Івановичу

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про соціальні послуги», постановою КМУ від 01.06.2020 року 
№587 «Про організацію надання соціальних послуг» та розглянувши заяву про 
надання соціальних послуг від Матвійчук Володимира Івановича 14.08.1941 року 
народження, яка проживає с. Лосятин вул. Левківці 21, зареєстровану 20.10.2021 року 
№ 178, та пакет документів доданих до даної заяви, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 

ради» надати Матвійчук В.І. соціальну послугу - догляд вдома - безоплатно.

2. Виконання даного рішення покласти на директора ЦНСП Почаївської міської 
ради Гичку Ю.С.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника відділу соціального 
захисту населення та праці Почаївської міської ради.

^В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №308

Про надання соціальних послуг 
Матвійчук Євгенії Миронівні

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про соціальні послуги», постановою КМУ від 01.06.2020 року 
№587 «Про організацію надання соціальних послуг» та розглянувши заяву про 
надання соціальних послуг від Матвійчук Євгенії Миронівни 23.03.1945 року 
народження, яка проживає с. Лосятин вул. Левківці 21, зареєстровану 20.10.2021 року 
№ 177, та пакет документів доданих до даної заяви, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 

ради» надати Матвійчук Є.М. соціальну послугу - догляд вдома - безоплатно.

2. Виконання даного рішення покласти на директора ЦНСП Почаївської міської 
ради Гичку Ю.С.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника відділу соціального 
захисту населення та праці Почаївської міської ради.

Міський голова'' В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №309

Про надання соціальних послуг
Патяка Василині Павлівні

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про соціальні послуги», постановою КМУ від 01.06.2020 року 
№587 «Про організацію надання соціальних послуг» та розглянувши заяву про 
надання соціальних послуг від Патяка Василини Павлівни 25.09.1942 року 
народження, який проживає с. Ридомиль вул. І.Франка 14, зареєстровану 25.10.2021 
року № 184, та пакет документів доданих до даної заяви, виконавчий комітет міської 
ради

ВИРІШИВ:
1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 

ради» надати Патяка В.П. соціальну послугу - догляд вдома, представництво 
інтересів - безоплатно.

2. Виконання даного рішення покласти на директора ЦНСП Почаївської міської 
ради Гичку Ю.С.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника відділу соціального 
захисту населення та праці Почаївської міської ради.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №310

Про надання соціальних послуг 
Шаповалу Федору Яковичу

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про соціальні послуги», постановою КМУ від 01.06.2020 року 
№587 «Про організацію надання соціальних послуг» та розглянувши заяву про 
надання соціальних послуг від Шаповала Федора Яковича 08.03.1949 року 
народження, який проживає с. Лосятин вул. Шевченка 32, зареєстровану 06.09.2021 
року № 154, та пакет документів доданих до даної заяви, виконавчий комітет міської 
ради

ВИРІШИВ:
1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Почаївської міськрї 

ради» надати Шаповал Ф.Я. соціальну послугу - догляд вдома - безоплатно.

2. Виконання даного рішення покласти на директора ЦНСП Почаївської міської 
ради Гичку Ю.С.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника відділу соціального 
захисту населення та праці Почаївської міської ради.

Міський голова Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №311

Про надання соціальних послуг
Обшанській Ганні Яківні

Керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про соціальні послуги», постановою КМУ від 01.06.2020 року 
№587 «Про організацію надання соціальних послуг» та розглянувши заяву про 
надання соціальних послуг від Обшанської Ганни Яківни 15.01.1941 року 
народження, яка проживає с. Ридомиль вул. Центральна 21, зареєстровану 29.10.2021 
року № 187, та пакет документів доданих до даної заяви, виконавчий комітет міської 
ради

ВИРІШИВ:
1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 

ради» надати Обшанській Г.Я. соціальну послугу - догляд вдома, 
представництво інтересів - безоплатно.

2. Виконання даного рішення покласти на директора ЦНСП Почаївської міської 
ради Гичку Ю.С.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
соціального захисту населення та праці Почаївської міської ради.

МІСЬКИЙ ГОЛІ В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №312

Про затвердження інформаційних карток 
адміністративних послуг у сфері соціального 
захисту населення, які надаються відділом 
соціального захисту населення та праці 
Почаївської міської ради

З метою забезпечення єдиних підходів до організації надання адміністративних 
послуг соціального характеру, відповідно до ст.8 Закону України «Про 
адміністративні послуги», наказу Міністерства соціальної політики України від 
18.03.2021 року №136 «Про затвердження типових інформаційних карток 
адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення», керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити перелік інформаційних карток адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення, які надаються відділом соціального захисту 
населення та праці Почаївської міської ради (Додаток №1).

2. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг у сфері 
соціального захисту населення, які надаються відділом соціального захисту 
населення та праці Почаївської міської ради (Додаток №2).

3. Розмістити дані інформаційні картки адміністративних послуг соціального 
характеру в місцях прийому громадян та офіційному веб-сайті міської ради, у формі, 
доступній для сприйняття особами з будь-яким порушенням здоров’я.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника відділу соціального захисту 
населення та праці Почаївської міської ради.



Додаток №1
до рішення виконавчого комітету 
від 03 жовтня 2021 року №312

ПЕРЕЛІК
інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту 

населення

1) Інформаційну картку адміністративної послуги №1 «Надання субсидії для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»;

2) Інформаційну картку адміністративної послуги №2 «Призначення пільги на 
придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для 
побутових потреб»;

3) Інформаційну картку адміністративної послуги №3 «Призначення пільги на 
оплату житла, комунальних послуг»;

4) Інформаційну картку адміністративної послуги №4 «Призначення тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не 
мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування 
невідоме»;

5) Інформаційну картку адміністративної послуги №5 «Призначення одноразової 
винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати- героїня”»;

6) Інформаційну картку адміністративної послуги №6 «Прийняття рішення щодо 
надання соціальних послуг»;

7) Інформаційну картку адміністративної послуги №7 «Призначення державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»;

8) Інформаційну картку адміністративної послуги №8 «Призначення державної 
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в 
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування»;

9) Інформаційну картку адміністративної послуги №9 «Призначення державної 
допомоги при народженні дитини»;

10) Інформаційну картку адміністративної послуги №10 «Призначення 
одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»;

11) Інформаційну картку адміністративної послуги №11 «Призначення
державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування»;

12) Інформаційну картку адміністративної послуги №12 «Призначення
державної допомоги на дітей одиноким матерям»;

13) Інформаційну картку адміністративної послуги №13 «Призначення
державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, 
піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які 
доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність»;

14) Інформаційну картку адміністративної послуги №14 «Призначення
державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях»;

15) Інформаційну картку адміністративної послуги №15 «Призначення
державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з



інвалідністю»;
16) Інформаційну картку адміністративної послуги №16 «Призначення 

надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з 
інвалідністю»;

17) Інформаційну картку адміністративної послуги №17 «Призначення 
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам 
з інвалідністю»;

18) Інформаційну картку адміністративної послуги №18 «Призначення 
компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без 
здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі»;

19) Інформаційну картку адміністративної послуги №19 «Призначення 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»;

20) Інформаційну картку адміністративної послуги №20 «Призначення 
грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або II 
групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько- 
консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного 
стороннього догляду, на догляд за нею»;

21) Інформаційну картку адміністративної послуги №21 «Установлення 
статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної 
сім’ї»;

22) Інформаційну картку адміністративної послуги №22 «Призначення 
щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам Для 
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 
послуг».



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 листопада 2021 року №313

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету міської ради 
№281 від 17.09.2021 року

Для сприяння адаптації дитини в новій сім’ї, створенню позитивного 
психологічного клімату в сім’ї, умов розвитку дітей з урахуванням індивідуальних 
потреб кожної дитини, забезпеченню оптимальних умов життя дитини-сироти, 
дитини, позбавленої батьківського піклування, на виконання постанови КМУ від 
03.03.2020 року №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» 
в питанні проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання 
потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп 
населення та керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.15 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Внести до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.09.2021 року 

№281 «Про здійснення соціального супроводження дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» зміни, що додаються:

- в назві рішення слова «... соціального супроводження ...» замінити на «... 
соціального супроводу...»;

- в пункті 1 слова «... соціальне супроводження прийомних сімей:» 
замінити на «... проведення соціально-профілактичної роботи сім’ям:»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови відповідно до розподілу обов’язків та начальника відділу соціального 
захисту населе ’ ” аївської міської ради.

Л -Ч -

Міський голова



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від « 03 » листопада 2021 року №314

Про надання дозволу
на розміщення тимчасової споруди 
ФО-П Петровській Валентині Степанівні

Розглянувши заяву ФО-П Петровської Валентини Степанівни щодо 
надання дозволу на розміщення тимчасової споруди з метою провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. Липова, керуючись Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України №244 від 21.10.2011 року «Про затвердження Порядку 
розмічення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл ФО-П Петровська Валентина Степанівна на розміщення 
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності по 
вул. Липова в межах дозволеної площі визначеної законодавством 
України.

2. ФО-П Петровська Валентина Степанівна виготовити паспорт прив’язки 
на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності по вул. Липова в м. Почаїв.

3. Контроль за виконанням даного рішенням покласти на постійну комісію 
з питань земельних відносин, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток історичного 
середовища:

Міський голова Василь БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від « 03 » листопада 2021 року №315

Про надання дозволу
на користування об’єктом благоустрою 
ФО-П Петровській Валентині Степанівні

Розглянувши заяву ФО-П Петровської Валентини Степанівни щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою (прибудинковою територією) для розміщення тимчасової 
споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. Липова, 
керуючись Положенням про користування об’єктами благоустрою комунальної власності на 
території м. Почаїв, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл ФО-П Петровська Валентина Степанівна на користування об’єктом 
благоустрою ( прибудинковою територією) площею ЗО м2 для розміщення 
тимчасової споруди з метою провадження підприємницької діяльності в м. Почаїв, 
по вул. Липова, у видовій точці 3 згідно ситуаційної схеми розміщення тимчасових 
споруд в м. Почаїв.

2. Підприємцю Петровській Валентині Степанівні:

заключити договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо пайової 
участі в утримані об’єкта благоустрою.
виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди; 
встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки; 
отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у відповідних 
експлуатуючих організаціях;
заключили договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових відходів.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Почаївської 
міської ради №196 від 07.11.2017 року «Про надання дозволу на розміщення 
тимчасової споруди на території об’єкта благоустрою ФО-П Кухаревич Надії 
Степанівні.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісію з питань
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 
архіт< ’яток, історичного середовища:

/

Міський голова Василь БОЙКО


