
від «12» липня 2021 року №198

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Про утворення місцевої комісії з питань формування 
пропозицій щодо потреби субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам 
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
підтримку малих групових будинків 
та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

З метою забезпечення визначення напрямів та об’єктів, на які буде 
спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 
відповідно до пункту 9 Порядку та умовами надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 
615 (далі - Порядок та умови), виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Утворити місцеву комісію з питань формування пропозицій щодо потреби 
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 
групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа у складі згідно додатку 1.

2. Затвердити Положення про місцеву комісію з питань формування 
пропозицій щодо потреби у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа згідно 



додатку 2.
3. Місцевій комісії:
1) визначити обсяг потреби в субвенції за напрямами, передбаченими 

пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов, 
сформувати загальний список осіб, які перебувають на квартирному обліку, та 
список осіб для виплати грошової компенсації;

2) подати на розгляд та затвердження виконавчому комітету міської ради 
підготовлені пропозиції;

3) надіслати до 19 липня 2021 року обласній державній адміністрації 
затверджені пропозиції.

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський г В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року № 199

Про зміну адресного номера житловому 
будинку по вул. Бригадна, м. Почаїв

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в Почаївській 
міській територіальній громаді, створення умов володіння, користування та 
розпорядження цими об’єктами їх власниками та користувачами, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Чучмай Раїси Василівни, виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

Вирішив:

1. Змінити адресний номер житловому будинку , який належить гр.. 
Чучмай Раїсі Василівні, з попереднього номера «8» на номер «12» по 
вул. Бригадна в м. Почаїв.

2. Рекомендувати гр. Чучмай Р.В. звернутись в Кременецьке РК БТІ для 
внесення змін в адресне господарство по вул. Бригадна у 
відповідності до п.1 даного рішення.

Рекомендувати гр. Чучмай Р.В. встановити адресну табличку з №

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року №200

Про зміну адресного номера житловому 
будинку по вул. Чайковського, м. Почаїв

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в Почаївській 
міській територіальній громаді, створення умов володіння, користування та 
розпорядження цими об’єктами їх власниками та користувачами, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Ковальської Ольги Олександрівни, яка є єдиним 
спадкоємцем померлого Пуренко Михайла Андрійовича, виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

Вирі ш и в:

1. Змінити адресний номер житловому будинку , що належав гр. 
Пуренко Михайлу Андрійовичу, який помер 25.07.2020 року, на праві 
приватної власності, з попереднього «30А» на номер «69» по вул. 
Чайковського в м. Почаїв.

2. Рекомендувати гр. Ковальській О.О. звернутись в Кременецьке РК БТІ 
для внесення змін в адресне господарство по вул. Чайковського у 
відповідності до п.1 даного рішення.

3. Рекомендувати гр. Ковальській О.О. встановити адресну табличку з 
№ «69» на даному житловому будинку.

Міський г В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е II II Я

від «12» липня 2021 року № 201

Про взяття на облік по виділенню 
вільних земельних ділянок під 
індивідуальне житлове будівництво 
гр. Казновського Назара Юрійовича

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Березина, 20, гр. Казновського 
Назара Юрійовича, керуючись ст.ЗЗ 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

ВИРІ III II В :

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Казновського Назара 
Юрійовича.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. І Іочаїв гр. 
Казновського Назара Юрійовича.

3. Контроль за виконанням даного^рішення покласти на начальника відділу

Міський В.С.Ьойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І III Е II II Я

від «12» липня 2021 року № 202

Про взяття на облік по виділеніїю 
вільних земельних ділянок під 
індивідуальне житлове будівництво 
гр. Казновську Оксану Володимирівну

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв вул. Березина, 20, гр. Казновської 
Оксани Володимирівни, керуючись ст.ЗЗ 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. ГІочаїв, с.Затишшя та порядок 
їх надання, виконавчий комітет ГІочаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. ГІочаїв гр. Казновськл Оксан} 
Володимирівну.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. ГІочаїв гр. 
Казновську Оксану Володимирівну.

3. Контроль за виконанням даноро рішення покласти на начальника відділу 

 

земельних відносин та містобудування.
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В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р I III Е Н Н Я

від «12» липня 2021 року № 203

Про взяття на облік по виділенню 
вільних земельних ділянок під 
індивідуальне житлове будівництво 
гр. Сторожука Петра Володимировича

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Березина, 20, гр. Сторожука Петра 
Володимировича, керуючись ст.ЗЗ 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

ВИРІ III II В :

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Сторожука Петра 
Володимировича.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр. 
Сторожука Петра Володимировича.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 12 липня 2021 року №204

Про присвоєння окремого адресного номера 
виділеній в окремий об’єкт нерухомого 
майна частині нежитлового приміщення, 
вбудованого в 5 - поверховий житловий будинок 
по вул. Возз’єднання, м. Почаїв.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в Почаївській 
міській територіальній громаді, створення умов володіння, користування та 
розпорядження цими об’єктами їх власниками та користувачами, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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,, виконавчий комітет Почаївської міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт нерухомого майна частині 
нежитлового приміщення, вбудованого в 5 - поверховий житловий 
будинок, загальною площею - 421,1 м.кв., яке належить Територіальній 
громаді міста Почаїв в особі Почаївської міської ради, окремий адресний 
номер «5 приміщення 2» по вул. Возз’єднання в місті Почаїв.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Лівінюк В.П.
Бондар Г.В.

В.С.Бойко


