
                                                               
                                                          УКРАЇНА 
                                       ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА           
                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                     Р І Ш Е Н Н Я 
 
від «26» березня 2021 року        № 49 
 
Про надання дозволу на  
користування об’єктом 
благоустрою  
     
 Розглянувши заяву Савчука М.В. за вхід. № 363 від 15.03.2021р. щодо надання 
дозволу на розміщення виставкового стенду, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішенням Почаївської міської ради від 12.10.2017р. № 1025 
«Про затвердження положення про користування об’єктами благоустрою комунальної 
власності», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл гр. Савчуку Миколі Васильовичу на користування об’єктом 

благоустрою, площею 21 кв.м. для розміщення виставкового стенду в м. Почаїв 
по вул. Лосятинська, 20, згідно проектних пропозицій вказаних у заяві. 

 
2. Встановити термін дії рішення 1 (один) рік від моменту його прийняття. 

 
3. Гр. Савчуку Миколі Васильовичу: 
- укласти договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо пайової участі в 

утриманні об’єкта благоустрою терміном 1 (один) рік; 
- неухильно дотримуватись правил благоустрою, санітарного утримання територій, 

забезпечення чистоти і порядку Почаївської МОТГ. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження, транспорту та благоустрою. 

 
 
 
 
Міський голова         В.С. БОЙКО 
 



                                                               
                                                          УКРАЇНА 
                                       ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА           
                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                     Р І Ш Е Н Н Я 
 
від «26» березня 2021 року         № 50 
 
Про конкурсний відбір суб’єкта 
оціночної діяльності 
     
 З метою реалізації вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи рішення сесії Почаївської міської ради 
№ 1401 від 27.06.2018р. «Про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності», розглянувши 
лист ТОВ «Екофрутс» № 10 від 22.03.2021р., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Оголосити конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності на комплекс нежитлових 

будівель, що розміщені за адресою вул. Ясна, 12, с.Лосятин: 
- будівля зерноскладу № 1, З/1, площею 270,8 кв.м.; 
- будівля зерноскладу № 2, З/2, площею 593,7 кв.м.; 
- будівля зерноскладу № 3, З/3, площею 219,8 кв.м.; 
- будівля зерноскладу № 4, З/4, площею 197,6 кв.м; 
- будівля піднавісу № 1, Н1, площею 300,3 кв.м. 

Мета проведення оцінки – оренда нерухомого майна (зміна розміру орендної плати); 
Очікувана ціна надання послуг з оцінки майна – 3000 (три тисячі) гривень. 

2. Затвердити персональний склад конкурсної комісії з відбору суб’єкта оціночної 
діяльності (додається). 

3. Конкурсній комісії з відбору суб’єкта оціночної діяльності Почаївської міської ради 
провести відповідний конкурс.  
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі: перелік оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна та їх особистого досвіду у 
виконанні робіт з оцінки подібного майна; відповідна кваліфікація оцінювача стосовно 
об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами 
(кваліфікаційними документами) оцінювача, спеціальний дозвіл на провадження 
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності 
(допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної 
діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, 
виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде 
залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних із державною таємницею (у разі 
потреби), наявність зауважень з боку органів приватизації до звітів про оцінку майна, 
складених претендентом, а також оцінювачами, яких він залучає до надання послуг з 
оцінки за їх письмовою згодою, за підсумками їх рецензування;  

4. До Конкурсної комісії Почаївської міської ради (47025, вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, 
Кременецький район, Тернопільська область) претенденти (конкурсанти) подають 
наступні документи: 

4.1. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 
формою; 

4.2. копії документів визначених у вимогах до претендентів (П.3 даного рішення); 
4.3. письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження 

діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі 
необхідності); 



4.4. Інформація про претендента, відомості про діяльність претендента (рік заснування; 
перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, 
дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна 
претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що 
перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до 
виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж 
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). 

4.5. Конкурсна пропозиція у запечатаному конверті. 
5. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (pochaiv-

rada.gov.ua) Почаївської міської ради. 
6. Встановити термін приймання конкурсної документації (пропозицій) та підтвердних 

документів від претендентів на конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності 15 
(п’ятнадцять) календарних днів від дати публікації повідомлення у засобах масової 
інформації. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, 
транспорту та благоустрою. 

 
 
 
 
 
 
Міський голова         В.С. БОЙКО 
 
Максимчук С.В. 



 
          Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 26 березня 2021р № 50 

 
 

Персональний склад 
конкурсної комісії Почаївської міської ради по відбору суб’єкта оціночної 

діяльності 
 
Голова комісії: 

1. Бойко Василь Сергійович, Почаївський міський голова; 
Заступник голови комісії:  

2. Максимчук Сергій Вікторович, заступник міського голови; 
Секретар комісії: 

3. Лівінюк Віктор Петрович, керуючий справами (секретар) виконкому, 
міської ради; 

Члени комісії: 
4. Мамчур Сергій Миколайович, секретар Почаївської міської ради; 
5. Бондар Галина Володимирівна, спеціаліст I-ої категорії юридичного відділу 

Почаївської міської ради; 
6. Ковальчук Віктор Іванович, начальник Почаївського комбінату 

комунальних підприємств; 
7. Красевич Ярослав Васильович, депутат Почаївської міської ради, заступник 

голови постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та 
благоустрою. 

 
 
 
 
Керуючий справами 
(секретар) виконкому        В.П. Лівінюк 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
                                ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

      від    26  березня  2021 року                                                                                                  № 51 
 
Про   перереєстрацію  громадян, 
які перебувають на  квартирному 
обліку станом на 26.03.2021 року. 
 
          Розглянувши  подані  матеріали для перереєстрації громадян керуючись ст. 36. ст. 39, ст. 40   
Житлового кодексу Української РСР , пунктом 25 «Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» затверджені 
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 (далі – Правила 
обліку),  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі протоколу 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Почаївської міської ради  № 2 від 
22.03.2021 року,  виконавчий комітет  міської ради 
 

В и р і ш и в: 
 

1. Провести перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку при 
виконавчому комітеті Почаївської міської ради, а саме : 

 
1.1.Зафіксувати зміни, які пройшли в сім’ях громадян, які стоять на квартирній черзі: 

       - Струк Олег Генадійович – був зареєстрований по пров. Шевченка,7 в м.Почаїв, на   даний час – 
вул. Волинська,46 в м.Почаїв (довідка про склад сім’ї додається); 
        - Андросюк Наталія Володимирівна – було 6 членів сім’ї, на даний час – 5 членів сім’ї (довідка           
про склад сім’ї додається).  
 

1.2.Внести у список осіб, які перебувають на квартирному обліку на позачергову чергу   згідно 
рішення виконавчого комітету №11 від 27 січня 2021  року – Павловського Ігоря Федоровича 
(склад сім’ї – чотири особи). 
 
1.3. .Внести у список осіб, які перебувають на квартирному обліку на позачергову чергу   згідно 
рішення виконавчого комітету №12 від 27 січня 2021  року – Дилдіну Яну Олександрівну (склад 
сім’ї – одна). 

 
1.4. Зберегти за громадянами, протягом 2-х років з дня зняття з обліку, право на поновлення за 
датою  перебування на квартирному обліку у  разі надання документів, що посвідчують підстави 
для перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на час 
прийняття рішення про зняття з квартирного обліку. 

 
2. Затвердити списки громадян ,які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання 

та потребують поліпшення житлових умов станом на 26 березня 2021 року: 
 

     2.1.Список осіб,   які  перебувають  на  квартирному  обліку  у  кількості 15 (п’ятнадцять)  
          сімей  (додаток1). 

 
2.2.Список   осіб,   які   користуються    правом      першочергового     одержання  жилих 
      приміщень у кількості 2 (дві) сім’ї (додаток2). 
 

     2.3. Список  осіб,  які  користуються  правом  позачергового  одержання    жилих  
            приміщень у  кількості 8 (вісім) сімей  (додаток3). 
 
 

               Міський голова                                                    Бойко В.С. 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
       від  26  березня 2021 року                                                        №52 
 
Про присвоєння окремого адресного номера 
виділеній в окремий об'єкт права власності  
частині житлового будинку,  
який належить гр. Ярмусю 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 »,постановою Кабінету Міністрів України від 27 
березня 2019 року № 367 «Тимчасовий порядок реалізації експериментального 
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 
майна», 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 та  розглянувши заяву гр. Ярмуся Миколи 
Вікторовича, виконавчий комітет  міської  ради 
 
                                                        В и р і ш и в: 
 

1.   Присвоїти  виділеній в окремий об’єкт права власності 47/100 частині 
житлового будинку ,    який    належить   гр. Ярмусю Миколі 
Вікторовичу, адресний  номер  «6а»  по   вул. Ярослава Мудрого  в  м. 
Почаїв. 
 

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

 
 
 
 
Міський голова                                                                    Бойко В.С. 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
     від  26 березня 2021  року                                                                      №53 
 
Про присвоєння окремого адресного  
номера виділеній в окремий об’єкт права  
власності частині нежитлового приміщення 
по вул. Возз’єднання, яке належить гр.Рожику Р.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 територіальної громади, затвердженого рішенням сесії Почаївської 
міської ради № 548 від 31.10.2016 року, розглянувши заяву гр. Рожика Романа 
Васильовича, виконавчий комітет  
 
                                                В и р і ш и в: 
 

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 7/100 частині 
нежитлового приміщення, яке належить гр. Рожику Р.В. адресний номер 
«5 приміщення 1» по вул. Возз’єднання в м. Почаїв. 

 
2.  Рекомендувати Кременецькому    РК БТІ   внести   зміни    в       адресне   

господарство  по вул. Возз’єднання в м. Почаїв   у    відповідності до п.1    
даного рішення. 

 
 

 
         
 
          Міський голова                                                    Бойко В.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
           від 26  березня 2021 року                                                        №54 
 
Про   присвоєння  адресного номера 
об'єкту будівництва, який належить 
гр. Федоруку І.М. 
 
        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 »,постановою Кабінету Міністрів України від 27 
березня 2019 року № 367 «Тимчасовий порядок реалізації експериментального 
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 
майна», 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 та  розглянувши заяву Федорука Івана 
Миколайовича, виконавчий комітет   
 
                                                           В и р і ш и в: 
 

1.   Присвоїти  об’єкту будівництва (земельна ділянка кадастровий номер 
6123410500:02:001:2352),    який    належить гр. Федоруку Івану 
Миколайовичу,  адресний  номер  «116»  по   вул. Фабрична  в    м. 
Почаїв. 
 

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

 
 
        Міський голова                                                    Бойко В.С. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
      від  26 березня 2021 року                                                                    №55 
 
Про   присвоєння  адресного номера 
об'єкту будівництва, який належить 
гр. Лотоцькому А.А. 
 
        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 »,постановою Кабінету Міністрів України від 27 
березня 2019 року № 367 «Тимчасовий порядок реалізації експериментального 
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 
майна», 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 та  розглянувши заяву гр.Лотоцького Андрія 
Анатолійовича, виконавчий комітет  міської  ради 
 
                                                        В и р і ш и в: 
 

1.   Присвоїти  об’єкту будівництва (земельна ділянка кадастровий номер 
6123410500:02:001:3030),    який    належить гр. Лотоцькому Андрію 
Анатолійовичу,    адресний     номер  «100»    по   вул. Фабрична  в   
м. Почаїв. 
 

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

 
 
 
        Міський голова                                                    Бойко В.С. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
   від  26  березня 2021 року                                                                   №56 
 
Про   присвоєння  адресного номера 
об'єкту будівництва, який належить 
гр. Щербюку А.П. 
 
        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 »,постановою Кабінету Міністрів України від 27 
березня 2019 року № 367 «Тимчасовий порядок реалізації експериментального 
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 
майна», 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 та  розглянувши заяву гр. Щербюка Андрія 
Павловича, виконавчий комітет   
 
                                                        В и р і ш и в: 
 

1.  Присвоїти  об’єкту будівництва (земельна ділянка кадастровий номер - 
6123410500:02:001:1730),    який    належить гр. Щербюку Андрію 
Павловичу   адресний  номер  «36»  по   вул. Ясна  в    м. Почаїв. 
 

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

 
 
 
        Міський голова                                                    Бойко В.С. 

 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
       від  26 березня 2021 року                                                                  №57 
 
Про присвоєння окремих адресних номерів 
виділеним в окремі об'єкти права власності 
частинам житлового будинку,  
які належать гр. Мацюку П.О. 
та гр. Мацюк Г.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», постановою Кабінету Міністрів України від 27 
березня 2019 року № 367 «Тимчасовий порядок реалізації експериментального 
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 
майна», 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 та  розглянувши заяву гр. Мацюка Петра 
Олексійовича та гр. Мацюк Галини Іванівни, виконавчий комітет  міської  ради 
 
                                                        В и р і ш и в: 
 

1.   Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 38/100 частині 
житлового будинку з господарсько – побутовими будівлями, загальною 
площею – 66,9 м.кв., житловою площею – 32,0 м.кв.,    який    належить 
гр. Мацюк Галині Іванівні   адресний  номер  «19»  по   вул. Промислова  
в    м. Почаїв. 

2.   Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 62/100 частині 
житлового будинку з господарсько – побутовими будівлями, загальною 
площею – 58,5 м.кв., житловою площею – 31,3 м.кв.,    який    належить 
гр. Мацюку Петру Олексійовичу   адресний  номер  «19а»  по   вул. 
Промислова  в    м. Почаїв. 

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

 
         
           Міський голова                                                    Бойко В.С. 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від   26 березня 2021 року                                                      №58 
 
Про затвердження переліку  
поточних ремонтів по благоустрою 
та ремонту доріг Почаївської міської 
територіальної громади на 2021 рік 
 
         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом 
України «Про благоустрій населених пунктів», взявши до уваги лист 
Почаївського Комбінату комунальних підприємств №33 від 10.03.2021 року, 
виконавчий комітет Почаївської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1.  Затвердити перелік поточних ремонтів по благоустрою та ремонту доріг 
Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік.(Додаток 1). 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань комунальної власності, житлово – комунального господарства, 
енергозбереження, транспорту та благоустрою Почаївської міської ради. 
 
 
 
 

        Міський голова                                                    Бойко В.С. 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від « 26 » березня 2021 року       №  59 
 
Про взяття на облік по виділенню 
вільних земельних ділянок під 
індивідуальне житлове будівництво 
гр. Пясецькій Марії Ананіївні 
 
 Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Ульріха, 44, гр. Пясецької Марії 
Ананіївні, керуючись ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови взяття громадян 
на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання, виконавчий 
комітет Почаївської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв, гр. Пясецьку Марію Ананіївну. 

 
2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 

ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр. 
Пясецьку Марію Ананіївну.  
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 
земельного відділу. 
 

 
 
 
 

Міський голова                                                                        В.С. Бойко 
 
                 Капрічук О.М.  
 

 
  



 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від « 26 » березня 2021 року       №  60 
 
Про взяття на облік по виділенню 
вільних земельних ділянок під 
індивідуальне житлове будівництво 
гр. Бистрицького Юрія Петровича 
 
 Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Плетянка, 45, гр. Бистрицького 
Юрія Петровича, керуючись ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови взяття громадян 
на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання, виконавчий 
комітет Почаївської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Бистрицького Юрія 
Петровича. 

 
2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 

ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр. 
Бистрицького Юрія Петровича.  
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 
земельного відділу. 
 

 
 
 
 

Міський голова           В.С. Бойко 
 
                  Капрічук О.М.  
 

 
  



 
  

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  26 березня  2021 року                                                                           №61 
 
Про подання клопотання 
щодо присвоєння почесного звання 
«Мати-героїня» гр. Резнік І.Г. 
 
        Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про державні нагороди України», керуючись « Положенням 
про почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 
29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 
розглянувши заяву гр. Резнік Ірини Григорівни, яка народила і виховала до 8-ми 
річного віку 5 (п’ятеро) дітей ,  виконавчий комітет міської ради 

 
                                                       В и р і ш и в: 
 
1.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією про 
присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці с. Ридомиль, вул. 
Центральна. 27, гр. Резнік Ірині Григорівні, 18.05.1978 р.н., яка народила та 
виховала до 8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей, а саме: 
 

1. Резнік Василь Богданович, 14.05.1999 р.н.; 

2. Резнік Андрій Богданович, 01.09.2000 р.н.; 

3. Резнік Ангеліна Богданівна, 13.07.2005 р.н.; 

4. Резнік Максим Богданович, 27.05.2010 р.н.; 

5. Резнік Петро Богданович, 25.06.2012 р.н. 

 

 

        Міський голова                                                    Бойко В.С. 
 

 

Лівінюк В.П. 

Бондар Г.В. 

 



 
  

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  26  березня 2021 року                                                                            №62 
 
Про подання клопотання 
щодо присвоєння почесного звання 
«Мати-героїня» гр. Бовт Л.В. 
 
        Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про державні нагороди України», керуючись « Положенням 
про почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 
29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 
розглянувши заяву гр. Бовт Лариси Василівни, яка народила і виховала до 8-ми 
річного віку 5 (п’ятеро) дітей ,  виконавчий комітет міської ради 

 
                                                       В и р і ш и в: 
 
1.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією про 
присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці с. Затишшя, вул. 
Зелена, 42, гр. Бовт Ларисі Василівні, 27.03.1969 р.н., яка народила та виховала 
до 8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей,  а саме: 
 

1. Бовт Олег Васильович, 10.06.1988 р.н. 

2. Копач (Бовт) Юлія Василівна, 17.04.1990 р.н. 

3. Чесак (Бовт) Мар’яна Василівна, 28.11.1991 р.н. 

4. Бондар (Бовт) Інна Василівна, 04.08.1993 р.н. 

5. Бовт Надія Василівна, 18.10.2012 р.н. 

 

 

        Міський голова                                                    Бойко В.С. 
 

 

Лівінюк В.П. 

Бондар Г.В. 

 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26 березня 2021 року                                                                 № 63 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Андріюк Марії Олександрівні 
                                             
 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 Андріюк Марії Олександрівни, 1946 року народження, 
яка проживає с. Лідихів вул. 17 Вересня 20, про надання соціальних послуг, 
виконком міської ради 

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

міської ради» надати Андріюк М.О. соціальні послуги у відділенні 
соціальної допомоги вдома - 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 голова                                                       Василь БОЙКО 
 
 
 
Касаткін Б.С. 
Бондар Г.В. 
 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26 березня 2021 року                                                        № 64 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Собчук Ганні Андріївні 
                                             
 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 Собчук Ганни Андріївни, 1945 року народження, яка 
проживає с. Лідихів вул. Шевченка 13, про надання соціальних послуг, 
виконком міської ради 

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

міської ради» надати Собчук Г.А. соціальні послуги у відділенні 
соціальної допомоги вдома - 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 голова                                                       Василь БОЙКО 
 
 
 
Касаткін Б.С. 
Бондар Г.В. 
 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26 березня 2021 року                                                              № 65 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Собчуку Миколі Демидовичу 
                                             
 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 Собчука Миколи Демидовича, 1947 року народження, 
який проживає с. Лідихів вул. Шевченка 13, про надання соціальних послуг, 
виконком міської ради 

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

міської ради» надати Собчуку М.Д. соціальні послуги у відділенні 
соціальної допомоги вдома - 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 голова                                                       Василь БОЙКО 
 
 
 
Касаткін Б.С. 
Бондар Г.В. 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26 березня 2021 року                                                                № 66 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Цісарук Анні Миколаївні 
                                             
 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 Цісарук Анни Миколаївни, 1953 року народження, яка 
проживає с. Лідихів вул. Центральна 100а, про надання соціальних послуг, 
виконком міської ради 

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

міської ради» надати Цісарук А.М. соціальні послуги у відділенні 
соціальної допомоги вдома - 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 голова                                                       Василь БОЙКО 
 
 
 
Касаткін Б.С. 
Бондар Г.В. 
 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26 березня 2021 року                                                               № 67 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Ярмусь Галині Григорівні 
                                             
 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 Ярмусь Галини Григорівни, 1936 року народження, яка 
проживає с. Лідихів вул. 17 Вересня 26, про надання соціальних послуг, 
виконком міської ради 

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

міської ради» надати Ярмусь Г.Г.. соціальні послуги у відділенні 
соціальної допомоги вдома - 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 голова                                                       Василь БОЙКО 
 
 
 
Касаткін Б.С. 
Бондар Г.В. 
 
 
 
 



 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26 березня 2021 року                                                              № 68 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Ярмусь Марії Антонівні 
                                             
 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 Ярмусь Марії Антонівни, 1940 року народження, яка 
проживає с. Лідихів вул. 8 Березня 11, про надання соціальних послуг, 
виконком міської ради 

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

міської ради» надати Ярмусь М.А. соціальні послуги у відділенні 
соціальної допомоги вдома - 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 голова                                                       Василь БОЙКО 
 
 
 
Касаткін Б.С. 
Бондар Г.В. 
 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26 березня 2021 року                                                             № 69 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Ярмусь Степану Дмитровичу 
                                             
 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 Ярмусь Степана Дмитровича, 1956 року народження, 
який проживає с. Лідихів вул. Центральна 100а, про надання соціальних 
послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Ярмусь С.Д. соціальні послуги у відділенні 
соціальної допомоги вдома - 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 голова                                                       Василь БОЙКО 
 
 
 
 Касаткін Б.С. 
 Бондар Г.В. 
 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26 березня 2021 року                                                             № 70 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Чорнобай Ганні Сидорівні 
                                             
 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 Чорнобай Ганни Сидорівни, 1939 року народження, яка 
проживає с. Лідихів вул. Центральна 82, про надання соціальних послуг, 
виконком міської ради 

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

міської ради» надати Чорнобай Г.С. соціальні послуги у відділенні 
соціальної допомоги вдома - 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 голова                                                       Василь БОЙКО 
 
 
 
Касаткін Б.С. 
Бондар Г.В. 
 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від «26» березня 2021 року                                                        №71 
 
Про надання соціальних послуг 
Мамчур Лідії Микитівні 
                                             
 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 Мамчур Лідії Микитівни, 1936 року народження, яка 
проживає с. Лідихів вул. Садова 2а, про надання соціальних послуг, 
виконавчий комітет Почаївської міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Почаївської 

міської ради» надати Мамчур Л.М. соціальні послуги у відділенні 
соціальної допомоги вдома - 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 голова      В.С. Бойко 
 
Чубик А.В. 
 
 
 
 



                                                                                               
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
Від « 26 » березня 2021 року                                                     №72 
 
Про взяття на обслуговування 
 
 Розглянувши повторно заяви від жителів громади про взяття на 
обслуговування відділенням надання соціальної допомоги вдома ЦНСП 
Почаївської міської ради, розглянувши акти обстеження одиноких громадян 
від 23 березня 2021 року, відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», Постанови КМУ 
№587 від 01.06.2020 р. «Про організацію надання соціальних послуг», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради 
 
                                                        ВИРІШИВ: 
 

1. Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради взяти на 
обслуговування та надавати соціальну послугу  догляду вдома, осіб з 
числа одиноких громадян, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю 
відповідно до списку (додаток 1). 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  

міського голови згіно розподілу функціональних обов'язків. 
 

 
 

Міський голова       В.С. Бойко 
 
 
Чубик А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 

Почаївської міської ради  
№72   від  «26» березня 2021 року 

 
№п/п ПІП Дата 

народження 
Місце прописки 

1 Горопаха Любов 
Миколаївна 

18.09.1954 Вул. Козацька, 30 

2 П’ясецька Оксана 
Дмитрівна 

01.02.1944 Вул. Березина, 80 

3 Коцюба Валентин 
Володимирович 

13.06.1972 Вул. Наливайка, 22 

4 Тлучкевич Ганна Петрівна 03.06.1938 Вул. Я. Мудрого, 58 

5 Струкало Афанасія 
Семенівна 

20.10.1946 Вул. Суворова, 36 

6 Струкало Петро Улянович 30.06.1939 Вул. Суворова, 36 

7 Головач Галина Олексіївна 07.09.1955 Вул. Дружби, 20 

8 Ярмусь Олександра 
Михайлівна 

22.08.1933 Пров. Шевченка, 7 

9 Герзун Людмила Василівна 26.10.1949 Вул. Лосятинська, 3 

10 Полякова Ганна Федорівна 06.11.1940 Вул. Я. Мудрого, 22 

 
 
 
 
Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету  
Почаївської міської ради       В.П. Лівінюк 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня 2021 року                                                                             №73 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Вовчок М.П. 
  
              Розглянувши заяву жительки с.Ридомиль, вул.Криворукова, 52 гр. 
Вовчок Марії Петрівни,  яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування онкологічного захворювання 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 
  
                                                     В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Вовчок Марії Петрівні в   
розмірі 2000 (дві тисячі)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 

Вовчок Марії Петрівні одноразову грошову  допомогу. 
 
 
 

                 Міський голова                                          Бойко В.С. 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня 2021 року                                                                               №74 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Івановій Ю.В. 
  
              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого,19а  гр. 
Іванової Юзефи Василівни,  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 
  
                                                     В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Івановій Юзефі Василівні в   
розмірі 500 (п’ятсот)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 

Івановій Юзефі Василівні одноразову грошову  допомогу. 
 
 
 
Міський голова                                                                  Бойко В.С. 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня 2021 року                                                                               №75 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Дмитрук Л.С. 
  
              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Вишнева,20 гр. Дмитрук 
Любові Сидорівни,  яка  просить виділити одноразову грошову допомогу 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 
  
                                                     В и р і ш и в: 
 

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

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 

Дмитрук Любові Сидорівні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 

Міський голова                                                                  Бойко В.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня 2021 року                                                                              №76 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Коломієць К.П. 
  
              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого,19а  гр. 
Коломієць Катерини Платонівни,  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 
  
                                                     В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Коломієць Катерині 
Платонівні в   розмірі 2000 (одна тисяча)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 

Коломієць Катерині Платонівні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 

Міський голова                                                                  Бойко В.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня2021 року                                                                                №77 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр.Якубовській Г.М. 
 
   Розглянувши заяву жительки м.Почаїв, вул. Волинська, 62 гр. Якубовської 
Галини Миколаївни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу 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 
 
                                                      В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Якубовській Галині 
Миколаївні  в  розмірі 1000(одна тисяча)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати  

гр. Якубовській Галині Миколаївні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
              Міський голова                                                    БойкоВ.С. 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня 2021 року                                                                                 №78 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Вороніній К.М. 
  
              Розглянувши заяву жительки м.Почаїв, вул. Спортивна, 7 гр. Вороніної 
Катерини Миколаївни,  яка просить виділити одноразову грошову допомогу 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 
  
                                                     В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Вороніній Катерині 
Миколаївні в   розмірі 500 ( п’ятсот )  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 

Вороніній Катерині Миколаївні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 
              Міський голова                                                    БойкоВ.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня 2021 року                                                                 №79 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ковальській О.К. 
  
              Розглянувши заяву жительки м.Почаїв, вул. Березина, 32 гр. 
Ковальської Олесі Кирилівни,  яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу 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 
  
                                                     В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ковальській Олесі Кирилівні 
в   розмірі 500 ( п’ятсот )  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 

Ковальській Олесі Кирилівні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 
 
              Міський голова                                                    БойкоВ.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня2021 року                                                                                №80 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр.Орловській С.В. 
 
   Розглянувши заяву жительки м.Почаїв, вул. Шевченка, 12 гр. Орловської 
Стефанії Василівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу 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 
 
                                                      В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Орловській Стефанії 
Василівні в   розмірі 500(п’ятсот)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати  

гр. Орловській Стефанії Василівні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 
              Міський голова                                                    БойкоВ.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від   26  березня 2021 року                                                                              №81 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Рущинській П.С. 
  
              Розглянувши заяву жительки м.Почаїв, вул. Березина, 24 гр. 
Рущинської Павлини Семенівни,  яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу 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 
  
                                                     В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Рущинській Павлині 
Семенівні в   розмірі 500 ( п’ятсот )  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 

Рущинській Павлині Семенівні одноразову грошову  допомогу. 
 
 
 
 

              Міський голова                                                    БойкоВ.С. 
 

 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня2021 року                                                                                  №82 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр.Острицькій Т.Ф. 
  
   Розглянувши заяву жительки м.Почаїв, пров. Лосятинський, 2  гр. Острицької 
Тетяни Федорівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу 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 
 
                                                      В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Острицькій Тетяні Федорівні  
в  розмірі 500(п’ятсот)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати  

гр.  Острицькій Тетяні Федорівні  одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 
 
            Міський голова                                                   Бойко В.С. 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня2021 року                                                                             № 83 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр.Швецю А.О. 
 
      Розглянувши заяву жителя м.Почаїв, вул.Гагаріна,44а, гр.Швеця Анатолія 
Олександровича, який  просить виділити одноразову грошову допомогу, беручи 
до уваги участь Швеця А.О. у антитерористичній операції,керуючисьЗаконом 
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 
 
                                                    В и р і ш и в: 
 

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

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати  

         гр. Швецю Анатолію Олександровичу одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 

 
 

 
            Міський голова                                                   Бойко В.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня 2021 року                                                                             № 84 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Кушіль С.В. 
  
              Розглянувши заяву жителя с. Ст.Почаїв, вул. Бондарська, 5 гр. Кушіля 
Степана Васильовича,  який  просить виділити одноразову грошову допомогу 
на лікування онкологічного захворювання 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 
  
                                                     В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Кушілю Степану 
Васильовичу   в   розмірі 2000 (дві тисячі)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 

Кушілю Степану Васильовичу одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 
 
 
 
            Міський голова                                                   Бойко В.С. 
 

 
. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня 2021 року                                                                            № 85 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ярмолюк І.А. 
  
              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 44  гр. 
Ярмолюк Ірини Анатоліївни,  яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу  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 
  
                                                     В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ярмолюк Ірині Анатоліївні в   
розмірі 500 (п’ятсот)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 

Ярмолюк Ірині Анатоліївні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 
 
 
 
            Міський голова                                                   Бойко В.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня 2021 року                                                                              № 86 
 
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 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 
  
                                                     В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Швець Зінаїді Василівні в   
розмірі 500 (п’ятсот)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр. 

Швець Зінаїді Василівні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 
 
 
            Міський голова                                                   Бойко В.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня2021 року                                                                            № 87 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Королюку І.А. 
 
      Розглянувши заяву жителя с.Затишшя, вул.Зелена,30 гр.Королюка Івана 
Антоновича, який  просить виділити одноразову грошову допомогу, 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 
 
                                                    В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр.Королюку Івану Антоновичу  
в  розмірі 500(п’ятсот)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати  

         гр. Королюку Івану Антоновичу одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 

 
 
            Міський голова                                                   Бойко В.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня2021 року                                                                          № 88 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги  на поховання 
гр.Ковальчук О.М. 
  
       Розглянувши заяву жительки с.Ридомиль, вул. Березюкова, 22 гр. 
Ковальчук Ольги Михайлівни, яка провела похорон свого брата Кармазенка 
Василя Івановича, 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 
 
                                                      В и р і ш и в: 
 

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

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати  

гр. Ковальчук Ольгі Михайлівні  одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 
 
 
            Міський голова                                                   Бойко В.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 



 



                                                                  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26  березня2021 року                                                                                № 89 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги  на поховання 
гр.Ремко Н.О. 
  
       Розглянувши заяву жительки с.Комарин, вул. Гагаріна,15 гр. Ремко Нелі 
Олександрівни, яка провела похорон свого чоловіка Ремко Олександра 
Федоровича, 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 
 
                                                      В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ремко Нелі Олександрівні  в  
розмірі 2500(дві тисячі п’ятсот)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати  

гр.  Ремко Нелі Олександрівні  одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 
 
 
            Міський голова                                                   Бойко В.С. 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 



 



                                                                  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  26 березня 2021 року                                                                                № 90 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги  на поховання 
гр.Волкову Р.М. 
  
       Розглянувши заяву жителя с.Лідихів, вул. Центральна, 40 гр. Волкова 
Романа Миколайовича, який провів похорон своєї мами Волкової Любові 
Миколаївни, 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 
 
                                                      В и р і ш и в: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Волкову Роману 
Миколайовичу   в  розмірі 2500(дві тисячі п’ятсот)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати  

гр. Волкову Роману Миколайовичу  одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
 
 
            Міський голова                                                   Бойко В.С. 
 

 
. 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

     
від  26 березня  2021 року                                                                       № 91 
 
Про затвердження висновку 
про визначення місця проживання 
неповнолітніх дітей 
 
 
 
        Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
ст.19, ст.ст. 157, 161 Сімейного кодексу України, ст.8, ст.12 Закону України 
«Про охорону дитинства», враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав 
дитини Почаївської міської територіальної громади №2/3 від 05.03.2021 року, 
виконавчий комітет  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про визначення місця 
проживання неповнолітніх дітей Пастущак Аліни Михайлівни, 08.05.2008 
року народження, Пастущака Андрія Михайловича, 16.12.2009 року 
народження, жителів с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 21(Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету. 
 

 
 

   Міський голова                                                        Бойко В.С. 
 
 
  

 
 

 
 

 
. 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

     
від  26 березня  2021 року                                                                       № 92 
 
Про затвердження висновку 
про визначення місця проживання 
неповнолітніх дітей 
 
 
 
        Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.19, ст.ст. 157, 161 Сімейного кодексу України, ст.8, ст.12 Закону України 
«Про охорону дитинства», враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав 
дитини Почаївської міської територіальної громади №2/4 від 05.03.2021 року, 
виконавчий комітет  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про визначення місця 
проживання неповнолітніх Дрозда Марка В’ячеславовича, 22.01.2006 
року народження, Дрозда Захара В’ячеславовича, 24.01.2010 року 
народження, жителів вул. Лісовики, 5, с. Старий Почаїв(Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету. 

 
 
 
                  Міський голова                                                  Бойко В.С. 
  

 
 

 
 

 
. 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

     
від 26 березня  2021 року                                                                       № 93 
 
Про затвердження висновку 
про доцільність позбавлення  
батьківських прав 
 
 
        Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
ст.19, ст.164 Сімейного кодексу України, ст.8, ст.12 Закону України «Про 
охорону дитинства», враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав дитини 
Почаївської міської територіальної громади №2/1 від 05.03.2021 року, 
виконавчий комітет  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування про доцільність 
позбавлення батьківських прав Грибенка Сергія Васильовича, 01.05.1982 
року народження по відношенню до малолітнього сина Грибенка Романа 
Сергійовича, 10.02.2009 року народження(Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету.                             

 
 
               Міський голова                                                     Бойко В.С. 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
  

 
 

 
 

 
. 
 
 
 



                                                                
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
 
       від 26 березня 2021  р.                                                          №94 
 
 
Про зміну статусу дітей 
 

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні”, 
„Про охорону дитинства”, ,,Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклуванняˮ, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 ,,Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитиниˮ, 
враховуючи довідку Кременецького міськрайонного відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)  від 18 лютого 2021 
року № 78/24.15.1-07.5 про те, що в архіві відділу знаходиться актовий запис 
про смерть № 174 від 02 грудня 2020 року, складений Почаївською міською 
радою Кременецького району, Тернопільської області на Соколовську Лесю 
Степанівну, 02 травня 1980 року народження, яка є матір’ю дітей, 
позбавлених батьківського піклування, Соколовського Дмитра Олексійовича, 
29 вересня 2008 року народження, уродженця м. Одеса, Одеської області та 
Соколовської Катерини Олексіївни, 05 липня 2011 року народження, 
уродженки м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
виконавчий комітет Почаївської міської ради 

                                             
                                             ВИРІШИВ: 
 
1. Змінити малолітньому Соколовському Дмитру Олексійовичу статус із 

дитини, позбавленої батьківського піклування, наданий розпорядженням 
голови районної державної адміністрації від 07 грудня 2012 року № 842-од 
,,Про підтвердження та надання статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклуванняˮ  на статус дитини-сироти. 

2. Змінити малолітній Соколовській Катерині Олексіївні статус із 
дитини, позбавленої батьківського піклування, наданий розпорядженням 
голови районної державної адміністрації від 26 вересня 2011 року № 567 
,,Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклуванняˮ на 
статус дитини-сироти. 

 
 



 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету. 
 
 

             Міський голова                                              Бойко В.С. 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
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