
                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від       квітня 2021 року                                                                 № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Андрійчук Л.І.. 
  
              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Варшавська,15 гр. 
Андрійчук Лідії Іванівни,  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. Андрійчук Лідії Іванівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр 

Андрійчук Лідії Іванівні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Андрійчук Лідія Іванівні 
                                             
 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  від 12.04.2021 року № 96 від Андрійчук Лідії Іванівни, 
1941 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. Варшавська 15, про 
надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Андрійчук Л.І. 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       квітня 2021 року                                                                 № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Андрійчуку М.І. 
  
              Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська,15 гр. 
Андрійчука Михайла Івановича,  який 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. Андрійчуку Михайлу 
Івановичу в розмірі 1000 (одна тисяча)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр 

Андрійчуку Михайлу Івановичу одноразову грошову  допомогу. 
 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Андрійчук Михайла Івановича 
                                             
 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  від 12.04.2021 року №97 від Андрійчук Михайла 
Івановича, 1941 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. Варшавська 
15, про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Андрійчук М.І. 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 28  квітня 2021 року                                                                 проект 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Сторчовому Сергію Володимировичу 
                                             
 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 зареєстровану 23.04.2021 року №101 Березюк Неоніли 
Олекандрівни, 1986 року народження, яка проживає с. Ридомиль вул. 
Березюкова 9, про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Відділу соціальної роботи комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Почаївської міської ради» надати Березюк Н.О. 
соціальну послугу  - соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають 
у складних сімейних обставинах - 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 28  квітня 2021 року                                                                 проект 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Бойко Валентині Вікторівні 
                                             
 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 зареєстровану 14.04.2021 року №98 від Бойко Валентини 
Вікторівни, 1991 року народження, яка проживає с. Борщівка вул. Гайова 5, 
про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Відділу соціальної роботи комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Почаївської міської ради» надати Бойко В.В. 
соціальну послугу  - соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають 
у складних сімейних обставинах - 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  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Василюк Ганни Тимофіївни 
                                             
 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  від 14.04.2021 року № 101 від Василюк Ганни 
Тимофіївни, 1940 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. Плетянка 
31, про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Василюк Г.Т. 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 «   » ________2021 року        ПРОЕКТ 
 
Про надання дозволу Почаївському 
комбінату комунальних підприємств на  
видалення сухостійних та аварійних дерев  
 
 З метою попередження аварійної ситуації, яка може виникнути внаслідок 
падіння сухостійних та аварійних дерев, що загрожує життю і здоров’ю жителям та 
гостям громади, відповідно до акту обстеження зелених насаджень, що підлягають 
видаленню від 21.04.2021р., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 
року № 1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 
у населених пунктах», виконавчий комітет міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Надати дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств на 
видалення сухостійних та аварійних зелених насаджень в кількості 17 
(сімнадцяти) одиниць, відповідно до акту обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню від 21.04.2021р. на території скверу 
ім.Б.Хмельницького, та парку ім. Т.Г. Шевченка м. Почаїв. 
 

2. Доручити керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської 
ради Лівінюку В.П. видати Почаївському комбінату комунальних підприємств 
ордер на зрізання дерев. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Максимчук С.В. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від «   » квітня 2021 року        ПРОЕКТ 
 
Про визнання переможця конкурсу 
з відбору суб’єкта оціночної діяльності 
 
 З метою впорядкування орендних відносин на території Почаївської міської 
територіальної громади та якісного наповнення міського бюджету та реалізації 
вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні», на виконання рішення виконавчого комітету Почаївської 
міської ради № 50 від 01.04.2021р. «Про конкурсний відбір суб’єкта оціночної 
діяльності», враховуючи протокол № 2 від 27.04.2021р. засідання конкурсної комісії 
Почаївської міської ради з відбору суб’єкта оціночної діяльності, керуючись ст. 29 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Визнати фізичну особу підприємця Смокорівську Руслану Петрівну 
переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності по об’єктах: 
комплекс нежитлових будівель розміщених 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 № 2, Н1, площею 272,4 кв.м. 
розміщених за адресою вул. Ясна, 12А, с. Лосятин: 
- будівля піднавісу № 1 H1 з добудовою складу літера H2, площею 517,4 кв.м., 

де частка комунальної власності Почаївської міської ради становить 21%. 
Мета проведення оцінки – оренда нерухомого майна (зміна розміру орендної 
плати) 

 
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Лівінюку В.П. опублікувати результати проведеного конкурсу на офіційному 
сайті Почаївської міської ради  
 

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

 
 
Максимчук С.В. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «  » квітня 2021 року       ПРОЕКТ 
 
Про погодження режиму роботи 
об’єкта торгівлі  
 

Відповідно до підпунктів 2 та 4 пункту ”б” статті 30 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву ФО-П Батюха Василя 
Івановича щодо погодження режиму роботи об’єкта торгівлі в селі Лідихів по вул. 
Центральна, 42Б, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити ФО-П Батюху Василю Івановичу (жителю с. Лідихів, вул. Героїв 

Небесної Сотні, 9) режим роботи об’єкту торгівлі магазину – кафе 
«Продукти у Ганзилових», що знаходиться за адресою вул. Центральна, 
42Б, с. Лідихів по торгівлі продовольчими товарами, товарами підакцизної 
групи: 
Щоденно з 08.30 год. – 22.00 год. 
 

2. Зобов'язати Батюха В.І.: 
2.1. у своїй діяльності керуватись Законом України «Про захист прав 

споживачів» та іншими законодавчими актами. 
2.2. Біля об’єкта торгівлі встановити урну для сміття. 
2.3. Утримувати в належному санітарному стані територію в радіусі  5м. від 

об’єкта торгівлі. 
 

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

 
 
Лівінюк В.П. 
 
 
Максимчук С.В. 

 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від       квітня 2021 року                                                                 № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Вихованець Л.М. 
  
              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 60 гр. 
Вихованець Людмили Михайлівни,  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. Вихованець Людмилі 
Михайлівні в розмірі 1000 (одна тисяча)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр 

Вихованець Людмилі Михайлівні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

     
від     січня  2021 року                                                                       № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Галясу М.І. 
  
              Розглянувши заяву жителя с. Лосятин, вул.Надрічна,1 гр. Галяса 
Миколи Івановича ,   який  просить виділити одноразову грошову допомогу як 
учаснику бойових дій 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. Галясу Миколі Івановичу  в   
розмірі 500 (п’ятсот)  гривень. 

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

Галясу Миколі Івановичу  одноразову грошову  допомогу. 
 
 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

 
 

 
. 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від    квітня 2021 року                                                                 № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Гнатюку О.Л. 
  
              Розглянувши заяву жителя м.Почаїв, вул.Возз’єднання, 5, кв.4 Гнатюка 
Олександра Леонідовича,  який  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. Гнатюку Олександру 
Леонідовичу  в   розмірі 1000 ( одна тисяча )  гривень. 

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

Гнатюку Олександру Леонідовичу одноразову грошову  допомогу. 
 

 
 
      

 
 

 
 

Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від       квітня 2021 року                                                                 № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр.Деркачу І.В. 
  
              Розглянувши заяву жителя  с.Лосятин, вул. Надрічна, 49 гр. Деркача 
Івана Васильовича,  який просить виділити одноразову грошову допомогу як 
учаснику бойових дій ООС 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. Деркачу Івану Васильовичу в 
розмірі 1000 (одна тисяча)  гривень. 

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

Деркачу Івану Васильовичу одноразову грошову  допомогу. 
 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                                                       
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від       квітня 2021 року                                                                       проект 
 
 
Про виплату доплат до пенсій 
учасникам бойових дій ОУН-УПА 
передбачених обласною програмою 
«Про обласну програму «Ветеран»  
на 2020-2024 роки» 
                                             
 На виконання обласної програми «Обласна програма «Ветеран» на 2020-2024 
роки», затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради №1506 від 
28.11.2019 року із змінами внесеними рішенням сесії №1597 від 13.04.2020 року та 
розглянувши подані заяви учасників бойових дій ОУН-УПА Антонюк Марії 
Григорівни, Антонюк Петра Захаровича, Білевича Сави Михайловича, Бориса 
Олексія Яковича, Венжиновича Федора Йосиповича, керуючись Законом України 
„Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Почаївської міської 
ради 

ВИРІШИВ: 
1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Почаївської міської ради 

щомісячно здійснювати виплату доплати до пенсії в сумі 800,00 грн. особам на 
яких поширюється статус ОУН-УПА. А саме: 
- Антонюк Марії Григорівні; 
- Антонюк Петру Захаровичу; 
- Білевичу Саві Михайловичу; 
- Борису Олексію Яковичу; 
- Венжиновичу Федору Йосиповичу. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 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       квітня 2021 року                                                                       проект 
 
 
Про виплату разової грошової допомоги до 5 травня  
учасникам добровольцям антитерористичної операції,  
учасникам бойових дій – добровольцям, передбачену  
обласною програмою «Обласна програма підтримки  
осіб, які брали участь в антитерористичній операції,  
операції об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих 
під час проведення антитерористичної операції та 
операції об’єднаних сил, членів сімей  Героїв Небесної  
Сотні, постраждалих учасників Революції гідності  
на 2020-2024 роки» 
                                             
 На виконання обласної програми «Обласна програма підтримки осіб, які брали 
участь в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил, членів сімей осіб, 
загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, 
членів сімей  Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції гідності на 
2020-2024 роки» затвердженої рішенням сесії Тернопільської обласної ради №1507 
від 28.11.2019 року та розглянувши заяву учасника бойових дій – добровольця 
Горевича Миколи Вікторовича, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України 
від 08.04.2021 року №325 «Про Порядок використання коштів державного бюджету, 
передбачених для виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і 
жертв нацистських переслідувань», Законом України „Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  виконавчий комітет Почаївської міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Почаївської міської ради провести 

виплату разової грошової допомоги до 5 травня Горевичу Миколі Вікторовичу 
в сумі 1491,00 грн. у відповідності до Постанови КМУ №325 від 08.04.2021 року 
та обласної програми. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 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  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Іващук Людмилі Дмитрівні 
                                             
 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  від 12.04.2021 року № 93 від Іващук Людмилі Дмитрівні, 
1948 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. Франка 2, про надання 
соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Іващук Л.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     квітня 2021 року                                                                       № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ігнатенко Т.М. 
  
              Розглянувши заяву жительки с.Ридомиль, вул.Кривуля, 29 гр. Ігнатенко 
Тамари Миколаївни,   яка  просить виділити одноразову грошову допомогу на 
дороговартісне 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. Ігнатенко Тамарі Миколаївні 
в   розмірі 2000 (дві тисячі)  гривень. 

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

. Ігнатенко Тамарі Миколаївні  одноразову грошову  допомогу. 
 
 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

 
 

 
. 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Кабаргін Ганні Степанівні 
                                             
 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  від 12.04.2021 року № 92 від Кабаргін Ганни 
Степанівни, 1946 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. 
Крушельницької 11, про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Кабаргін 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  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Камянській Ганні Михайлівні 
                                             
 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  від 12.04.2021 року № 90 від Камянської Ганни 
Михайлівни, 1939 року народження, яка проживає м. Почаїв, пров. 
Спортивний 15, про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Камянській Г. 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       квітня 2021 року                                                                       проект 
 
 
Про виплату грошових компенсацій 
на бензин, ремонт і технічне обслуговування 
автомобілів та на транспортне обслуговування 
особам з інвалідністю, законним представникам  
недієздатних осіб з інвалідністю 
                                             
 На виконання розпоряджень Департаменту соціального захисту населення 
Тернопільської обласної державної адміністрації та розглянувши заяви Никитюк Віти 
Олександрівни, Сохацького Петра , Уйвана Руслана Васильовича, Дармограй 
Володимира Олеговича, Бовт Олега Олександровича, керуючись Постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 року №228 «Про порядок виплати та 
розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування 
автомобілів та на транспортне обслуговування», Законом України „Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Почаївської міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Почаївської міської ради 

здійснювати виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування у відповідності 
до Постанови КМУ №228 від 14.02.2007 року та розпоряджень Департаменту 
соціального захисту населення Тернопільської ОДА: 
- Бовту Олегу Олександровичу; 
- Уйвану Руслану Васильовичу; 
- Дармограй Володимиру Олеговичу; 
- Никитюк Вірі Олександрівні; 
- Сохацькому Петру . 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 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  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Корчинській Любов Іванівні  
                                             
 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  від 12.04.2021 року № 94 від Корчинської Любов 
Іванівни, 1941 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. Франка 17, 
про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Корчинській Л.І. 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  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Коцюк Любов 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  від 12.04.2021 року № 89 від Коцюк Любов Григорівни, 
1942 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. Дорошенка 37, про 
надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Коцюк Л.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 28  квітня 2021 року                                                                 проект 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Марищук Оксани Степанівни 
                                             
 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 зареєстровану 12.04.2021 року №87 Марищук Оксани 
Степанівни, 1979 року народження, яка проживає с. Ст. Почаїв вул. 
Орловських 10, про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Відділу соціальної роботи комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Почаївської міської ради» надати Марищук О.С. 
соціальну послугу  - соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають 
у складних сімейних обставинах - 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       квітня 2021 року                                                                 № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Марчук В.А. 
  
              Розглянувши заяву жительки с.Лосятин, вул. Шевченка, 4 гр. Марчук 
Вікторії Аркадіївни,  яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування свого сина Марчука Максима Володимировича 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. Марчук Вікторії Аркадіївні в   
розмірі 2000 (дві тисячі)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати гр 

Марчук Вікторії Аркадіївні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

     
від     квітня 2021 року                                                                    № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Огненко М.Г. 
  
              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка,3 Огненко Марії 
Георгіївни,   яка  просить виділити одноразову грошову допомогу у зв’язку із 
тим, що 06.04.2021 року у її домоволодінні сталася пожежа, взявши до уваги 
акт про пожежу, Акт обстеження матеріально – побутових умов  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. Огненко Марії Георгіївні  в   
розмірі 2000 ( дві тисячі )  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності перерахувати гр. Огненко 

Марії Георгіївні  одноразову грошову  допомогу. 
 
 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 

 
 

. 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Онук Ганні Михайлівні 
                                             
 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  від 12.04.2021 року № 95 від Онук Ганни Михайлівни, 
1937 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. Перемоги 1, про 
надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Онук Г.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       квітня 2021 року                                                                 № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр.Острому І.І. 
  
              Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв, вул. Липова, 60 гр. Острого Ігоря 
Івановича,  який просить виділити одноразову грошову допомогу як учаснику 
бойових дій ООС 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. Острому Ігорю Івановичу в 
розмірі 1000 (одна тисяча)  гривень. 

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

Острому Ігорю Івановичу одноразову грошову  допомогу. 
 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



                                                                  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від       квітня 2021 року                                                              № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги  на поховання 
гр.Вихованець Н.О. 
  
       Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. М.Рожко, 4 кв.27 Вихованець 
Надії Олександрівни, яка провела похорон свого дядька Матевощука Руслана 
Максимовича, 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. Вихованець Надії 
Олександрівні   в  розмірі 2500(дві тисячі п’ятсот)  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради перерахувати  

гр. Вихованець Надії Олександрівні  одноразову грошову  допомогу. 
 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
 
 
 
 
 



  
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
Від  «     » квітня 2021  року      № ПРОЕКТ 
 
Про внесення змін в рішення  
виконавчого комітету №180 від  
13 листопада 2020 року 
 
 Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни в п. 3 рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради 

№180 від 13 листопада 2020 року, виклавши додаток до пункту у новій 
редакції, що додається до даного рішення. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови згідно розподілу функціональних обов’язків. 

 
 
 
Чубик А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Додаток 1 до рішення  
виконавчого комітету Почаївської ради 

№____від «    » квітня 2021 року 
 
Склад робочої групи по підготовці проекту «Програми охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки на території Почаївської МОТГ на 2022-2027 роки 

 
1. Чубик Андрій Віталійович – заступник міського голови, голова робочої 

групи; 
2. Лещук Людмила Володимирівна – директор Почаївського будинку 

дитячої творчості та спорту, член робочої групи; 
3. Іващук Олександр Миколайович – оператор розмножувальних та 

копіювальних машин, член робочої групи; 
4. Прокопчук Сергій Дмитрович – керівник гуртка велотуризму 

Почаївського будинку дитячої творчості та спорту, член робочої групи; 
5. Коношевська Марія Володимирівна – начальник відділу управління 

проектами та програмами соціально-економічного розвитку Почаївської 
міської ради, член робочої групи; 

6. Петровський Олександр Несторович – начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Почаївської міської ради, член робочої групи; 

7. Наклюцька Юлія Миколаївна – староста с. Старий Тараж, с. Комарин, 
член робочої групи;  

8. Горпинюк Микола Васильович – староста с. Старий Почаїв, член робочої 
групи; 

9. Зарівняк Алла Василівна – староста с. Лідихів, член робочої групи; 
10. Придатко Віктор Миколайович – староста с. Лосятин. с. Борщівка, член 

робочої групи; 
11. Кужель Святослав Михайлович – староста с. Ридомиль, член робочої 

групи; 
12. Пацула Віталій Федорович – староста с. Будки, Валігури, Комарівка, член 

робочої групи; 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
  від     квітня 2021року                                                                       № проект 
 
Про затвердження плану основних 
заходів цивільного захисту населення  
на території Почаївської міської територіальної 
громади на 2021 рік 
  
 

Відповідно до ст.130 Кодексу цивільного захисту України,  
розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1659-р 
«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік», 
взявши до уваги розпорядження голови Тернопільської ОДА від 13.01.2021 
року № 19/01.02-01 «Про затвердження плану основних заходів цивільного 
захисту Тернопільської області на 2021 рік», з метою організації виконання 
на території громади основних заходів цивільного захисту, керуючись п.3 
ст.36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий  
комітет  
 

ВИРІШИВ: 
  
1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту на території 
Почаївської міської територіальної громади на 2021 рік (додається).  
2.   Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
   
 
 
Лівінюк В.П 
Бондар Г.В. 
 



 
  

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від    квітня 2021  року                                                                       №  проект 
 
Про зміну  адреси квартири  
у багатоквартирному будинку  
по вул. Шевченка 
 
        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   та  розглянувши   заяву гр. Притули 
Алли Леонідівни, виконавчий комітет  міської ради 
 
                                                     В и р і ш и в: 
   

1. Змінити адресу   квартири у багатоквартирному  будинку ,  яка  належала   
гр. Посталатій Ольгі Никанорівні на праві приватної  власності   з 
попереднього   номера  «1 квартира 3» по вул. Леніна на  номер «1 
квартира 4» по вул. Шевченка в м. Почаїв. 

 
2. Рекомендувати гр. Притулі А.Л. звернутись у Кременецьке  РК БТІ   для 

внесення змін  в адресне   господарство  по вул.Шевченка в м. Почаїв   у    
відповідності до п.1  даного рішення. 

 
 

 
 
 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 

 
  
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
№      від     березня 2021 року                                                                   №проект 
 
Про зміну адреси 
нежитловій будівлі по вул.Шевченка, 
яка належить гр. Пудайло В.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 гр. Пудайла Володимира 
Миколайовича, виконавчий комітет  міської  ради 
 
                                                        В и р і ш и в: 
 

1.   Змінити адресу нежитловій будівлі, яка належить гр. Пудайло 
Володимиру Миколайовичу, з попереднього номера «19» на номер «19а» 
по вул. Шевченка в м. Почаїв. 
 

2.   Рекомендувати  гр. Пудайло В.М. звернутись в Кременецьке    РК БТІ   
для внесення    змін    в       адресне господарство  по вул. Шевченка в м. 
Почаїв   у    відповідності до п.1 даного рішення. 

 
3.  Рекомендувати гр. Пудайло В.М. встановити адресну табличку з № «19а» 

на даній нежитловій будівлі. 
 
 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

 
 



 
  

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від    квітня 2021  року                                                                       №  проект 
 
Про зміну  адреси житлового  
будинку по вул. Старотаразька 
 
        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   та  розглянувши   заяву гр. Шилінської 
Інни Феодосіївни, виконавчий комітет  міської ради 
 
                                                     В и р і ш и в: 
   

1. Змінити адресу   житлового  будинку ,  який   належав   гр. Шилінському 
Феодосію Феофановичу на праві приватної  власності   з попереднього   
номера  «76» по вул.Старотаразька   на  номер «48» по вул. 
Старотаразька в м. Почаїв. 

 
2. Рекомендувати гр. Шилінській І.Ф. звернутись в Кременецьке    РК БТІ   

для внесення  змін    в       адресне   господарство  по вул. Старотаразька 
в м. Почаїв   у    відповідності до п.1    даного рішення. 

 
3. Рекомендувати гр. Шилінській І.Ф. встановити адресну табличку з № 

«48» на даному житловому будинку.  
 
 
 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 

 
  
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
      від     квітня 2021 року                                                        №проект 
 
Про зміну адреси житловому  
будинку по вул.Бригадна, 
який  належить гр. Рудому М.Н. 
 
        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. Рудого Михайла 
Никифоровича, виконавчий комітет  міської  ради 
 
                                                        В и р і ш и в: 
 

1.   Змінити адресу житловому будинку, який належить гр. Рудому Михайлу 
Никифоровичу, з попереднього номера «42б» на номер «42в» по вул. 
Бригадна в м. Почаїв. 
 

2.   Рекомендувати  гр. Рудому М.Н.. звернутись в Кременецьке    РК БТІ   
для внесення    змін    в       адресне господарство  по вул. Шевченка в м. 
Почаїв   у    відповідності до п.1 даного рішення. 

 
3.  Рекомендувати гр. Рудому М.Н. встановити адресну табличку з № «42в» 

на даному житловому будинку. 
 
 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «  » квітня 2021  року        ПРОЄКТ 
 
Про надання дозволу на порушення 
об’єкта благоустрою 
 

Розглянувши заяву гр. Лесик Людмили Филимонівни вхід. № 617 від 
15.04.2021р. щодо надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою, у 
відповідності до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Типового порядку видачі 
дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870, виконавчий 
комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл гр. Лесик Людмилі Филимонівні, жительці  вул. Козацька,18, 

м.Почаїв  на порушення об’єкту благоустрою по вул. Козацька, м. Почаїв, 
шляхом розміщення на землях загального користування Почаївської міської 
ради будівельних матеріалів, що будуть використовуватися для будівництва 
житлового будинку.  
 

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

3. Відповідальність за проведення робіт, їх оплата та відновлення об’єкту 
благоустрою по вул. Козацька, м. Почаїв покласти на гр. Лесик Людмилу 
Филимонівну. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Максимчука С.В. 

 
 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В.. 



 

УКРАЇНА 
ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

 

Від  «  » квітня 2021  року      №ПРОЕКТ 

 
Про розробку проекту Програми 
« Ремонт та модернізація систем 
водопостачання та водовідведення на 
території Почаївської територіальної 
громади» 
 
 Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради  
 

ВИРІШИВ 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту Програми « Ремонт та модернізація 
систем водопостачання та водовідведення на території Почаївської 
територіальної громади» 

1. Визначити: 
1.1. розробником Програми – Відділ управління проектами та програмами 

соціально-економічного розвитку Почаївської міської ради; 
1.2.відповідальним виконавцем – Почаївська міська рада 

2. Підготовлений проект Програми подати на затвердження на чергову сесію 
Почаївської міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 
Мамчура С.М. 

 

 

Коношевська М.В. 



 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

     
від     квітня 2021 року                                                                    № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Семенюк Н.Ф. 
  
              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гайова, 40 гр. Семенюк 
Надії Федорівни ,   яка  просить виділити одноразову грошову допомогу у 
зв’язку із тим, що 24.03.2021 року у її домоволодінні сталася пожежа, взявши 
до уваги акт про пожежу  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. Семенюк Надії Федорівні  в   
розмірі 2000 ( дві тисячі )  гривень. 

 
2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності перерахувати гр. Семенюк 

Надії Федорівні одноразову грошову  допомогу. 
 
 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 

 
 

. 
 
 
 



                                                                                              
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 28  квітня 2021 року                                                                 проект 
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Сторчовому Сергію Володимировичу 
                                             
 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 зареєстровану 14.04.2021 року №99 Сторчовому Сергію 
Володимировичу, 1973 року народження, яка проживає с. Старий Почаїв 
вул. Шевченка 48а, про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Відділу соціальної роботи комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Почаївської міської ради» надати Сторчовому С.В. 
соціальну послугу  - соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають 
у складних сімейних обставинах - 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  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Тарасюк Наталії Федорівні 
                                             
 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  від 12.04.2021 року № 88 від Тарасюк Наталії 
Федорівни, 1945 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. Я.Мудрого 
9/1, про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Тарасюк Н.Ф. 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  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Шляхтичук 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  від 12.04.2021 року № 86 від Шляхтичук Марії 
Антонівни, 1942 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. Фабрична 
32, про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Шляхтичук 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  28 квітня 2021 року                                                                проект  
 
 
 
Про надання соціальних послуг 
Юзик Антоніні Костянтинівні 
                                             
 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  від 12.04.2021 року № 91 від Юзик Антоніни 
Костянтинівни, 1950 року народження, яка проживає м. Почаїв, вул. 
Перемоги 36, про надання соціальних послуг, виконком міської ради 

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

міської ради» надати Юзин А.К. 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       квітня 2021 року                                                                 № проект 
 
Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр.Ярмусь Г.М. 
  
              Розглянувши заяву жительки м.Почаїв, вул.Козацька,10а гр. Ярмусь 
Галини Миколаївни,  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. Ярмусь Галині Миколаївні в 
розмірі 1000 (одна тисяча)  гривень. 

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

Ярмусь Галині Миколаївні одноразову грошову  допомогу. 
 

 
Лівінюк В.П. 
Бондар Г.В. 
 

. 
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