УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 11 березня

2016 р.

№ 243

Про затвердження Статуту Почаївського
історико - художнього музею

Відповідно
до Закону України «Про місцеве самоврядування
в
Україні », рішення третьої сесії Почаївської міської ради № 182 від 23.02.2016
року «Про прийняття у комунальну власність Почаївської міської ради
Почаївського історико - художнього музею із співвласності територіальних
громад сіл, міст Кременецького району», сесія Почаївської міської ради

вирішила :

1. Затвердити Статут Почаївського історико - художнього музею.
2. Проведення державної реєстрації Статуту Почаївського
художнього музею здійснити директору Почаївського
художнього музею - Алімовій А.Д.

історико історико -

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Міський долівка

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

«11» березня 2016 року
м. Почаїв

№ 244

Про надання дозволу Почаївському
історико-художньому музею на
проведення фінансування з 01.01. 2016 року.
Керуючись
статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією з питань
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету,
Почаївська
міська рада
ВИРІШИЛА:

1.
Надати дозвіл Почаївському історико-художньому му
провести фінансування розрахунків з працівниками по виплаті заробітної
плати та розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги з
01.01.2016 року.
2.
Фінансування Почаївського історико-художнього музе
проводити в межах кошторисних призначень на 2016 рік.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласт
постійну
депутатську
комісію
з питань
соціально-економічного
розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський^ голова

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Рішення
«11» березня 2016 року
м. Почаїв

№ 246

Про внесення змін до рішення сесії
міської ради від 30.12.2015р. № 27
«Про міський бюджет на 2016 рік»
Відповідно до рішення сесії Кременецької районної ради від 25.02.2016 року
№ 66 «Про внесення змін до рішення районної ради від 25.12.2015 року «Про
районний бюджет на 2016 рік», та керуючись пунктом 23 частини першої статті
26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, пунктом 7, статті 78
Бюджетного Кодексу України, за погодженням з постійною комісією з питань
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада
ВИРІШИЛА :
Внести зміни до рішення сесії Почаївської міської ради від 30.12.2015 року
№ 27 «Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:
1.
Збільшити дохідну частину загального фонду міського бюджету на
2016 рік, по коду економічної класифікації доходів:
41035003 «Інша субвенція»
100000грн.
2.
Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету
на 2016 рік на 100000 грн. за рахунок збільшення дохідної частини в тому числі :
2.1 Почаївський історико-художній музей
100000грн.
КФК 110202 «Музеї та виставки»
100000грн.
КЕКВ 2111 «Заробітна плата»
82000грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»
18000грн.
3.
Збільшити дохідну частину спеціального фонду міського бюджету на
2016 рік, по коду економічної класифікації доходів:
41035003 «Інша субвенція»
47493,97грн.
4.
Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського
бюджету на 2016 рік на 47493,97 грн. за рахунок збільшення дохідної частини в
тому числі :
47493.97 грн.
4.1 Почаївський історико-художній музей
47493.97 грн.
КФК 110202 «Музеї та виставки»
47493.97 грн.
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
3. Контроль за викрнаїшягд даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань с є ^ І^ І^ ^ ^ ^ в м ^ ч н о го розвитку, інвестицій та бюджету.
Міський голова

Й.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 11 березня 2016 року
м. Почаїв

№ 245

Про внесення змін до структури, загальної
чисельності та штатного розпису виконавчого
комітету Почаївської міської ради на 2016 рік

Керуючись пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування
в Україні» та постановою Кабінету
Міністрів України від 11.02.2016 р. № 77 «Про внесення змін до постанов
КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 і від 09.12.2015 р. № 1013», у зв’язку з
необхідністю забезпечення дотримання законності та прозорості при
виконанні повноважень відділами виконавчого комітету
Почаївської
міської ради, враховуючи потребу у забезпеченні швидкого та ефективного
вирішення питань мешканців міста, Почаївська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії Почаївської міської ради
від 24.12.2015 р. № 17 «Про затвердження структури, загальної
чисельності та штатного розпису виконавчого комітету Почаївської
міської ради на 2016 рік»:
1.1
Вивести із штатного розпису виконавчого комітету
Почаївської міської ради посади з місячним посадовим окладом 1378 грн.:
Начальник фінансового відділу - головний бухгалтер;
Спеціаліст 1-ї категорії фінансового відділу;
Спеціаліст ІІ-Ї категорії фінансового відділу;
Спеціаліст фінансового відділу;
Спеціаліст фінансового відділу;
Начальник юридичного відділу;
Спеціаліст юридичного відділу;
Начальник земельного відділу;
Спеціаліст 1-ї категорії земельного відділу;
Спеціаліст 1-ї категорії земельного відділу;

Начальник загального відділу;
Спеціаліст 1-ї категорії з питань кадрової роботи, державної служби та
діловодства;
Спеціаліст загального відділу;
Начальник відділу освіти;
Спеціаліст відділу освіти;
Завідувач сектору культури;
Завідувач сектору ВОБ;
Інспектор сектору ВОБ;
Секретар керівника;
Програміст системний
1.2
Ввести в штатний розпис виконавчого комітету
Почаївської міської ради посади з місячними посадовими окладами 1723
грн.:
Начальник фінансового відділу - головний бухгалтер;
Спеціаліст 1-ї категорії фінансового відділу;
Спеціаліст ІІ-Ї категорії фінансового відділу;
Спеціаліст фінансового відділу;
Спеціаліст фінансового відділу;
Начальник юридичного відділу;
Спеціаліст юридичного відділу;
Начальник земельного відділу;
Спеціаліст 1-ї категорії земельного відділу;
Спеціаліст 1-ї категорії земельного відділу;
Начальник загального відділу;
Спеціаліст 1-ї категорії з питань кадрової роботи, державної служби та
діловодства;
Спеціаліст загального відділу;
Спеціаліст загального відділу;
Спеціаліст загального відділу;
Завідувач сектору культури;
Завідувач сектору ВОБ;
Інспектор сектору ВОБ;
Секретар керівника;
Програміст системний
2. Затвердити структуру виконавчого комітету Почаївської
міської ради згідно із додатком 1.
3. Затвердити штатний розпис виконавчого комітету
Почаївської міської ради згідно із додатком 2.
4. Фінансовому відділу виконавчого комітету Почаївської
міської ради зробити перерахунок заробітної плати працівникам, які
займають посади зазначені в підпункті 1.2 даного рішення з 01 січня 2016
року в межах кошторисних призначень передбачених на оплату праці на
поточний рік.

5.
Визнати такими, що втратили чинність додатки 1
рішення Почаївської міської ради від 24.12.2015 року № 17 «Про
затвердження структури, загальної чисельності та штатного розпису
виконавчого комітету Почаївської міської ради на 2016 рік»
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного
розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова

В.С.БОЙКО

Додаток 1
до рішення четвертої сесії
Почаївської міської ради
сьомого скликання
від 11 березня 2016 року № 245

Структура та загальна чисельність
виконавчого комітету Почаївської міської ради на 2016 рік
№
п|п

Назва структурного
підрозділу та посад

1

Міський голова
Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
Секретар ради
Керуючий справами (секретар) виконавчого
комітету
Староста
Фінансовий відділ
Юридичний відділ
Земельний відділ
Загальний відділ
Сектор культури
Сектор ВОБ
Секретар керівника
Програміст системний
Водій
Прибиральник службового приміщення
Сторож
Оператор газової котельні
Всього

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Секретар міської ради

Кількість
штатних
посад
1
2
1
1
1
5
2
3
5
1
2
1
1
1
2
1
1
31

В.Я.УЙВАН

Додаток 2
до рішення четвертої сесії
Почаївської міської ради
сьомого скликання
від 11 березня 2016 року № 245

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2016 рік
Виконавчий комітет Почаївської міської ради
№
п|п

Назва структурного
підрозділу та посад

1

Міський голова
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
Секретар ради
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету
Староста
Начальник фінансового відділу головний бухгалтер
Спеціаліст 1-ї категорії фінансов. відділу
Спеціаліст ІІ-Ї категорії фінансов. відділу
Спеціаліст фінансового відділу
Спеціаліст фінансового відділу
Начальник юридичного відділу
Спеціаліст юридичного відділу
Начальник земельного відділу
Спеціаліст І категорії землевпорядник
Начальник загального відділу
Спеціаліст І кат.з питань кадрової роботи,
державної служби та діловодства
Спеціаліст загального відділу
Спеціаліст загального відділу
Спеціаліст загального відділу
Завідувач сектору культури
Завідувач сектору ВОБ
Інспектор сектору ВОБ
Секретар керівника
Програміст системний
Водій
Прибиральник службового приміщення
Сторож
Оператор газової котельні
Всього

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Секретар міської ради

1

2521.00

Фонд заробі
тної плати
на місяць
(грн.)
2521.00

2
1

2328.00
2328.00

4656.00
2328.00

1
1
1

2328.00
2328,00
1723,00

2328.00
2328,00
1378,00

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00

1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
3446,00
1723,00
1723,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
31

1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1378,00
1378,00
1378,00
1378,00

1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1378,00
2756,00
1378,00
1378,00
55331,00

Кількість
штатних
посад

Посадовий
оклад
( грн.)

В.Я.УЙВАН

У К РАЇН А

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІ ШЕННЯ

Від « 11» березня 2016 року

№ /4 -у

Про виділення та передачу коштів
з міського бюджету до районного
бюджету
З метою здійснення соціального захисту та соціального забезпечення
населення, на виконання вимог ст.З, 6 Закону України «Про реабілітацію жертв
політичних репресій» керуючись Законом про місцеве самоврядування в
Україні, ст.89, 93, 101 Бюджетного кодексу України, сесія Почаївської міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Виділити з міського бюджету кошти на відшкодування пільг на
житлово - комунальні послуги особам, які мають на це право згідно Закону
України «Про реабілітацію жертв політичних репресій» у сумі 16 000 грн
(шістнадцять тисяч грн)
2. Передати кошти на відшкодування пільг на житлово - комунальні
послуги особам, які мають на це право згідно Закону України «Про
реабілітацію жертв політичних репресій» у сумі 16 000 грн (шістнадцять тисяч
грн) до Кременецького районного бюджету.
3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати угоду про передачу
та прийняття міжбюджетних трансфертів на відшкодування пільг на житлово комунальні послуги особам, які мають на це право згідно Закону України «Про
реабілітацію жертв політичних репресій»
до Кременецького районного
бюджету.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова
І

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

Від « 11» березня 2016 року

№ а?

&

Про затвердження
вартості гарячого харчування
учнів за кошти освітньої субвенції
в Почаївській ЗОНІ І-ІІІ ступенів,
Старотаразькій ЗОНІ І-ІІ ступеня,
Почаївської ЗОНІ І ступеня
Розглянувши лист директора Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кухаревич
Варвари Омелянівни від 22.02.2016 року №43 про вартість гарячого харчування
учнів за кошти освітньої субвенції у Почаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів та поданих
розрахунків директором Почаївської ЗОНІ І-ІІІ ступенів від 09.03.2016 року
№ 56, лист директора Старотаразької ЗОШ І-ІІ ступенів Курача С.И. від 29
лютого 2016 року №26, лист завідувачки Почаївської ЗОШ І ст.. Голуб Т.І. від
10.03.2016 року №5,відповідно до ст..25 Закону України «Про освіту», пункту
1,2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 року №1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних закладах» керуючись Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити вартість гарячого харчування учнів з 15 лютого 2016 року
у Почаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Почаївській ЗОШ І ст. та Старотаразькій
ЗОШ І-ІІ ступеня за кошти освітньої субвенції у розмірі 7 грн за один
комплексний обід з розрахунку на одного учня
2. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на директора
Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кухаревич Варвару Омелянівну, завідувачку
Почаївської ЗОШ І ступеня Голуб Т.І. та директора Старотаразької ЗОШ І-ІІ
ступеня Курача С.Й.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань со ці ал ьно-е ко#©^) ч^сУкуррТвит ку інвестицій та бюджету.
Міський голсіва

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

№ }<<$

від « 11 » березня 2016 року
Про надання дозволу на приватизацію
квартири №6 у житловому будинку,
що розташований за адресою
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв
Зінкевичу Федору Семеновичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. Зінкевича
Федора Семеновича від 24.02.2016р. №156, щодо надання дозволу на приватизацію квартири
№6 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 2, яка перебуває на балансі Почаївського ККП і є
комунальною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і пропозиції
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності,
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Включити двокімнатну квартиру №6, що знаходиться за адресою: м.Почаїв,
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.
2. Надати дозвіл гр. Зінкевичу Федору Семеновичу на відчуження майна, шляхом
приватизації квартири №6 в житловому будинку, що розташований за адресою:
вул.М.Рожко, 2, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.
3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до
чинного законодавства України.
4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області
після здійснення приватизації.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
та комунальної власності, промисловості,

Міський гольрйа

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від « і ! » березня 2016 року

№____

Про надання дозволу на приватизацію
квартири №25 у житловому будинку,
що розташований за адресою
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв
Тивонюку Федору Ніконовичу
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр.
Тивонюка Федора Ніконовича від 25.02.2016р. №159, щодо надання дозволу на приватизацію
квартири №25 у житловому будинку по вул.М.Рожко, 4, яка перебуває на балансі Почаївського
ККП і є комунальною власністю територіальної громади м.Почаїв, враховуючи висновки і
пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Включити однокімнатну квартиру №25, що знаходиться за адресою: м.Почаїв,
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2016р.
2. Надати дозвіл гр. Тивонюку Федору Ніконовичу на відчуження майна, шляхом
приватизації квартири №25 в житловому будинку, що розташований за адресою:
вул.М.Рожко, 4, м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.
3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до
чинного законодавства України.
4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів комунальної власності
територіальної громади м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області
після здійснення приватизації.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
житлово-комунального ^тсцщарствр^, та комунальної власності, промисловості,
підприємництва, транфдЬВжз&а^ЖУ.

Міський голова |

В.С. БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 11 березня 2016 року

№

МІ

Про внесення змін до рішення
сесії Почаївської міської ради
від 24Л2.2015р. №15 «Про
затвердження проектнокошторисної документації
«Реконструкція очисних споруд
м.Почаїв, Тернопільська область»
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,,
ст.327 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України № 560
від 11 травня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», враховуючи подання
Почаївського комбінату комунальних підприємств від 14.12.2015р. №148 «Про
затвердження проектно-кошторисної документації «Реконструкція очисних
споруд м.Почаїв, Тернопільської області», сесія Почаївської міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в п.2 рішення сесії Почаївської міської ради від 24.12.2015р.
№15 «Про затвердження проектно-кошторисної документації «Реконструкція
очисних споруд м.Почаїв, Тернопільська область» та викласти п.2 у наступній
редакції:
«При вирішенні питання розподілу коштів Державного фонду регіонального
розвитку, виділити кошти з міського бюджету на частку співфінансування
проекту «Реконструкція очисних споруд м.Почаїв, Тернопільська область» у
розмірі 15% від вартості проекту в сумі 987,868 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

М ІСШчфіЙ-ІуО.І(ІІІ1

В.С.БОЙКО

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 11 березня

№ 252

2016 року

Про підтвердження членства у
Всеукраїнській асоціації органів
місцевого самоврядування
«Асоціація міст України»
Враховуючи , що Почаївська міська рада є членом Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та
керуючись

ч.З

ст.8

Закону

України

«Про

добровільне

об’єднання

територіальних громад», сесія Почаївської міської ради

вирішила :

1. Підтвердити членство у
Всеукраїнській асоціації органів місцевого
самоврядування «Асоціація міст України».
2. Доручити представляти в Асоціації міст України інтереси Почаївської
міської ради Почаївському міському голові Бойку В.С.
3. Передбачити в рішенні про внесення змін до міського бюджету на
2016 рік кошти на сплату щорічного членського внеску з урахуванням
зміни чисельності населення Почаївської об’єднаної територіальної
громади.

Міський голова

В.С. Бойко

