
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА м іс ь к а  р а д а

ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Рішення
«21» січня 2016 року №
м. Почаїв

Про внесення змін до рішення сесії 
міської ради від 30.12.2015 р. № 27 
в Про міський бюджету на 2016 рік»

Відповідно до висновку фінансового відділу виконавчого 
комітету Почаївської міської ради від 20.01.2016 року «Про суму залишку 
коштів міського бюджету на 01.01.2016 року», листів Почаївської ЗОШ I- 
Ш ступенів від 12.01.2016р. за № 11, Почаївської музичної школи від 
12.0).2016р. за № 93, Почаївського Будинку дитячої творчості та спорту 
від 14.01.2016р. за № 3, Почаївського ККП від 11.01.2016р. за № 2 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 видаткову частину загального фонду міського 
бюджету на 2016 рік на 15000 грн. за рахунок залишку коштів загального 
фонду міського бюджету, що склався на 01.01.2016 року в тому числі :
1.1 Почаївська ЗОШ І-Ш ступенів 5000 грн.

КФЇС 070201 «Загальноосвітні школи» 5000 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) 5000 грн.
1.2 Почаївський Будинок дитячої творчості та спорту 5000 грн.

КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 5000 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) 5000 грн.
1.3 Почаївська музична школа 5000 грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» 5000 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) 5000 грн.

2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського 
бюджету на 2016 рік на 64200грн. за рахунок залишку коштів спеціального 
фонду міського бюджету, що склався на 01.01.2016 року в тому числі:



2.1 Почаївський комбінат комунальних підприємств 19200 грн.
КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів 
підприємницької діяльності» 19200грн.
КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» 19200грн.
2.2 Почаївська ЗОНІ І-ІІІ ступенів 21000 грн.

КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 21000 грн.
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» 21000 грн.
2.3 Почаївський Будинок дитячої творчості та спорту 12000 грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми 12000 грн.
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» 12000 грн.
2.4 Почаївська музична школа 12000 грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» 12000 грн.
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування» 12000 грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій та бюджету.

Секретар міської ради В.Я.УЙВАН



УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДРУГА СЕСІЯ СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» січня 2016 року 
м. Почаїв

Про вартість харчування дітей 
дошкільного навчального закладу 
м» Почаїв на 2016 рік.

Керуючись Законом України «Про державний бюджет 
України на 2016 рік», статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 35 Закону України «Про дошкільну 
освіту» від 11.07.2001 р. № 2628 (зі змінами) та Порядком встановлення 
плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних 
дошкільних навчальних закладах, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити вартість харчування однієї дитини у 
дошкільному навчальному закладі м. Почаїв на 2016 рік 20 гривень на день.

2. Встановити розмір плати за день перебування дитини в 
дошкільному навчальному закладі м. Почаїв на 2016 рік в сумі 12 гривень, 
що становить 60 відсотків від вартості харчування однієї дитини на день.

3. Встановити розмір плати за день перебування дитини в 
дошкільному навчальному закладі в сумі 20 гривень, що становить 100 
відсотків вартості харчування однієї дитини, для дітей, які не проживають 
на території об’єднаної територіальної громади Почаївської міської ради, а 
відвідують дошкільний навчальний заклад.

4, Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на постійно діючу депутатську комісію з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету.

Секретар міської рад$ В.Я.УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Від «21» січня 2016 р. № іУ З

Про встановлення ставок єдиного 
податку на 2016 рік на території 
Почаївської міської ради та внесення 
змін у Положення про єдиний податок

Керуючись підпунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 № 2755-УІ, та на основі Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА :

1. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців
I групи на 2016 рік у розрахунку 10 %  від мінімальної заробітної плати 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для всіх видів 
господарської діяльності даної групи.

2. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємці
II групи на 2016 рік у розрахунку 20% від мінімальної заробітної плати 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року для всіх видів 
господарської діяльності даної групи.

3. Внести відповідні зміни в Положення про єдиний податок та викласти
у редакції згідно додатку №1 до цього рішення.

4. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської 
міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічного розвитку інвестицій та бюджету.

Секретар міської ради В. Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 21» січня 2016 р № {(і ^

Про встановлення ставки
транспортного податку
на території Почаївської міської ради
на 2016 рік та внесення змін до Положення
про порядок справляння транспортного податку
на території Почаївської міської ради

Керуючись статтею, статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 69 Бюджетного кодексу України, 
Податковим кодексом України № 2755-УІ (зі змінами та доповненнями), та на 
основі Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 році, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА
1. Встановити транспортний податок на території Почаївської міської 

ради на 2016 рік в розрахунку 25000 грн. за кожен легковий автомобіль, який є 
об’єктом оподаткування.

2. Внести зміни в розділ 3 до Положення про порядок справляння 
транспортного податку та території Почаївської міської ради виклавши у 
редакції згідно додатку №1 до цього рішення.

3. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської 
міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку інвестицій та бюджету.

і

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 21 » січня 2016 р. №  / £ )Ь

Про встановлення ставок податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на 2016 рік та внесення змін до 
Положення про податок на нерухоме майно 
відмінне від земельної ділянки на території 
Гіочаївської міської ради

Керуючись підпунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 № 2755-УІ, та на основі Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА :

1. Встановити для фізичних осіб та юридичних осіб на 2016 рік такі 
ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:

1.1. Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що 
перебувають у власності фізичних осіб, встановити у розмірі 0,6 відсотка 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

1.2. Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що 
перебувають у власності юридичних осіб, встановити у розмірі

1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року, за І кв. метр бази 
оподаткування.

1.3. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості - будівлі 
готельні, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановити у розмірі 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр 
бази оподаткування.

1.4. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості - будівлі 
офісні, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,



встановити у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр 
бази оподаткування.

1.5. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості - будівлі 
торговельні, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановити у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр 
бази оподаткування.

1.6. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості - 
автозаправних станцій, що перебувають у власності фізичних та 
юридичних осіб, встановити у розмірі 1,5 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 
року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

1.7. Для всіх інших типів нерухомості, що підлягають 
оподаткуванню та знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб, 
встановити у розмірі 0,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр 
бази оподаткування.

2. Для нежитлової забудови, яка перебуває у власності юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців і знаходиться у законсервованому або 
аварійному стані, визнана такою згідно рішення сесії Почаївської 
міської ради - 0,3 % від розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного року за 1 кв. м бази 
оподаткування.

3. Внести зміни у Положення про податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки на території Почаївської міської ради та 
викласти у редакції згідно додатку 1 до цього рішення. Встановити 
пільги відповідно до даного Положення.

4. Дане рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті Почаївської 
міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічного розвитку інвестицій та бюджету.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток № 1
до рішення сесії Почаївської міської ради 

від 21 січня 2016 року № /^3
Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на території Почаївської міської ради

Положення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на території Почаївської міської ради (далі - Положення), розроблено відповідно до 
Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ, Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової 
реформи» від 28.12.2014 № 71-УІІІ, Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 року та є обов’язковим до виконання 
юридичними та фізичними особами на території Почаївської міської ради.

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які 
є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території 
Почаївської міської ради.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб- 
власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом,

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній 
власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб 
за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому 
числі його частка.

2.1.1. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства 
до житлового фонду, дачні та садові будинки.

2.1 1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

І



а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням

встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного

у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та 
житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу -

житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці який складається із
житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром 
його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) 
спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне 
для постійного у ньому проживання,

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного 
чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

г) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в 
квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

2.1.1.2. Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в 
питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не 
відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

2.1.13. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою 
позаміського відпочинку.

2.1.2. Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені 
відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, ресторани та бари;
б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові 

будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей,
в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, 

павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, 
кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі 
підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі та криті автомобільні стоянки,
г) будівлі промислові та склади;
д) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до 

яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, 
котельні, трансформаторні підстанції тощо,

е) інші будівлі.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в 
установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного 
бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах 
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселения, визначені законом, в тому числі їх
частки;



в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
г) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним 

станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради 
об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом 
формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям- 
сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним 
такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями 
(батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину,

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами 
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих 
архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення 
промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для 
використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності,

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності 
громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути 
(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються 
виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють 
діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, 
інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або 
господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми 
власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової 
нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх 
часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на 
підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно 
надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі 
оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право 
власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх 
часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами 
самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі 
документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1 База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,



а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв метрів,
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 

одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового 
будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2.Звільнити фізичні особи від сплати податку за господарські будівлі (присадибні) - 
допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, тощо.

4.3.Звільняються від сплати з' об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 
перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких 
зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення 
діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями) та притулків для пристарілих, 
одиноких та інвалідів.

4.4.Звільнити від сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 
пенсіонерів, одиноких матерів (батьків), що виховують одну або більше дітей віком до 18 
років, інвалідів 1 та 2 групи, учасників бойових дій, учасників АТО.

Пільги з податку, що сплачується на території Почаївської міської ради з об’єктів 
житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує 
п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Почаївської міської 
ради;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання 
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій 
діяльності).

Почаївська міська рада до 1 лютого поточного року подає до Кременецької об’єднаної 
державної податкової інспекції відомості стосовно пільг, відповідно до абзацу першого та 
другого цього підпункту.

що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

5. Ставка податку

5 .1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 
перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням 
Почаївської міської ради Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, що 
створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно 
від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не 
перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 
січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.



7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/'об’єктів житлової нерухомості, які перебувають 
у власності фізичних осіб, здійснюється Кременецькою об’єднаною державною податковою 
інспекцією у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в 
тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної 
відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього Положення, та 
відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової 
нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної 
загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 
4 1 пункту 4 цього Положення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості 
різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної 
площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4 цього 
Положення та пільги Почаївської міської ради з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у 
разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, 
розподіляється Кременецькою об’єднаною державною податковою інспекцією пропорційно 
до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у 
тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника 
податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 
квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" 
цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової 
нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у 
власності фізичних осіб, здійснюється Кременецькою об’єднаною державною податковою 
інспекцією за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості 
виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної 
ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, 
обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього Положення, та відповідні платіжні 
реквізити, зокрема, Почаївської міської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів 
житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку 
Кременецькою об’єднаною державною податковою інспекцією за місцем його податкової 
адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) 
періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової 
нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому 
виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про 
сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюється Кременецькою об’єднаною 
державною податковою інспекцією.
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до Кременецької 
об’єднаної державної податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації) для проведення

7. Порядок обчислення суми податку



звірки даних щодо

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що 
перебувають у власності платника податку,

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 
перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку,
- розміру ставки податку,
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними Кременецької об’єднаної державної 

податкової інспекції та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів 
відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за 
місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і 
надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове 
повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що 
здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15- 
денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати Кременецькій 
об’єднаній державній податковій інспекції відомості, необхідні для розрахунку податку, за 
місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного 
кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5, Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом 
на І січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за 
місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у 
порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними 
частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості 
декларація юридичною особою - платником подається протягом ЗО календарних днів з дня 
виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 
якому виникло право власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни 
власника об’єкта оподаткування

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до 
іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за 
період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на 
зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому 
виникло право власності.

8.2. Кременецька об’єднана державна податкова інспекція надсилає податкове 
повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права 
власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і 
зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.



10. Строки сплати податку

10.1 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення- 

рішення,
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до ЗО числа місяця, що 

наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
11. Контроль

11.1 Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Почаївської міської ради 
здійснює Кременецька об’єднана державна податкова інспекція.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від «21» січня 2016 року №

Про внесення змін до рішення 
сесії Почаївської міської ради 
від 08 жовтня 2015 року №2410

Керуючись пунктом 25 статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статтею 13, 71 Бюджетного Кодексу України, сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1 Внести зміни до Положення «Про цільовий фонд Почаївської міської 
ради», затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №2410 
від 08 жовтня 2015 року.

2. В п.2 Положення «Про цільовий фонд Почаївської міської ради» 
підпункт 2.2. «кошти фізичних та юридичних осіб, що здійснюють 
будівництво об’єктів, для пайової участі в створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучених на 
договірних засадах» виключити.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку інвестицій та бюджету.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

РІ Ш Е Н Н Я

Від « 21» січня 2016 року № т

Про встановлення розміру відрахувань 
частіший чистого прибутку (доходу) 
комунальними унітарними підприємствам 
та їх об’єднаннями до бюджету 
Почаївської міської ради на 2016 рік

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу 
України, пункту 20 статті 43, пункту 29 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити частку чистого прибутку (доходу), що підлягає 
відрахуванню комунальними унітарним підприємствами та їх об’єднаннями до 
бюджету Почаївської міської ради на 2016 рік у розмірі ЗО %.

2. Керівникам підприємств, що належать до комунальної власності 
Почаївської міської ради забезпечити відрахування до місцевого бюджету 
частини чистого прибутку (доходу).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку інвестицій та бюджету.

Секретар міської ради В.Я.Уйван

2/ ?



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «21» січня 2016 року

Про затвердження Положення 
про погоджувальну комісію 
з питань земельних відносин та 
її персонального складу

Керуючись ст. 158, 159 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Погоджувальну комісію з питань земельних відносин в 
кількості 5 чоловік.

2. Затвердити наступний персональний склад погоджувальної комісії з 
питань земельних відносин:
1. Чубик Андрій Віталійович -  голова комісії
2. Козачевська Олена Володимирівна -  секретар комісії
3. Максимчук Сергій Вікторович -  член комісії
4. Олейнік Микола Григорович -  член комісії
5. Депутат відповідного округу.

3. Затвердити Положення про погоджувальну комісію з питань земельних
відносин згідно додатку № 1 до цього рішення.

4. Рішення сесії Почаївської міської ради від 09 липня 2015 року № 2249
в частинні затвердження персонального складу вважати таким, що 
втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природнього середовища.

• ••Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток №1
до рішенням сесії Почаївської міської ради 

від «21»  січня 2016 року № /беР

ПОЛОЖЕННЯ
про погоджувальну комісію з питань земельних відносин

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про погоджувальну комісію зпитань земельних відносин 

при виконавчому комітеті Почаївської міської ради (далі -  Положення) 
регулює організаційні, процедурні та правові питання розгляду та вирішення 
земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності та 
користуванні громадян та юридичних осіб на території Почаївської міської 
ради та додержання громадянами правил добросусідства.

1.2. Погоджувальна комісія (далі -  Комісія) -  колегіальний орган, 
утворений Почаївською міською радою за поданням виконавчого комітету, 
відповідно до її повноважень, передбачених Земельним Кодексом України в 
галузі земельних відносин. Кількісний та персональний склад комісії 
затверджується рішенням сесії Почаївсько міської ради.

1.3. В роботі комісії можуть брати участь депутати міської ради, 
природоохоронного, санітарно-епідеміологічного, правоохоронних органів, 
відділів і служб виконкому.

1.4. Положення затверджується рішенням сесії Почаївської міської ради 
за поданням виконавчого комітету.

1.5. Положення розроблено на підставі вимог:
- Конституції України;
- статей 12, 158, 159, 160, 161, глави 17 Земельного кодексу України;
- Цивільного кодексу України;
- статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- інших нормативно-правових актів України.

1.6. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України і 
законами України, Земельним кодексом України, актами Президента України 
та Кабінету Міністрів України, рішеннями Почаївської міської ради, 
рішеннями виконавчого комітету Почаївської міської ради, розпорядженнями 
міського голови та іншими нормативно-правовими актами, а також цим 
Положенням.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

2.1. Комісія відповідно до Земельного Кодексу України та в межах своєї 
компетенції розглядає та вирішує спірні питання, які виникають між 
власниками та землекористувачами суміжних земельних ділянок щодо 
порушень меж та встановлення межових споруд між земельними ділянками 
індивідуальної житлової забудови, додержання громадянами правил 
добросусідства, а також складає акти погодження меж сусідніми 
землекористувачами.

2.2. Основним завданням комісії є врегулювання земельного спору між 
суміжними землекористувачами.



З цією метою комісія вправі:
- робити запити місцевим органам державної виконавчої влади, 

структурним підрозділам органу місцевого самоврядування, організаціям, які 
отримали відповідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт із землеустрою, 
підприємствам, установам, зацікавленим сторонам (юридичним і фізичним 
особам) про надання інформації, матеріалів та своїх висновків, що стосуються 
розгляду земельного спору, які зобов’язані у визначений законодавством 
термін, надати інформацію або повідомити про її відсутність;

- для розгляду земельного спору залучати експертів, фахівців, спеціалістів 
інших місцевих органів влади, підприємств, організацій та установ за 
погодженням з їхнім керівництвом;

- подавати свій висновок та пропозиції щодо врегулювання земельного 
спору для прийняття відповідного радою рішення із зазначеного питання в 
установленому порядку.

2.3. Комісією не розглядаються земельні спори між співвласниками 
будинку.

2.4. Комісія в межах своїх повноважень може здійснювати погодження 
меж сусідніми землекористувачами в разі відсутності особи, що має погодити 
межі або у випадках коли сусідній землекористувача відмовляється від 
погодження меж при відсутності на те об’єктивних причин.

По результатам погодження меж комісією складається атк погодженя 
меж, який виноситься на затвердження на черговій сесії Почаївської міської 
ради.

III. СТОРОНИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНОМУ СПОРІ, 
ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Сторонами, що беруть участь у земельному спорі є:
- особа, власник або землекористувач земельної ділянки, яка подає заяву 

до органу місцевого самоврядування і вважає, що його права на земельну 
ділянку порушені;

- особа, власник або землекористувач сусідньої земельної ділянки з боку 
якого, на думку заявника, порушені права.

3.2. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право 
знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати 
участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, 
порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти 
клопотань та доказів іншої сторони, укладати мирову угоду, одержувати копію 
рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати 
його у встановленому чинним законодавством порядку.

3.3. Сторони спору зобов'язані сумлінно користуватися своїми правами і 
сприяти своїми діями комісії по своєчасному і правильному розгляду 
земельного спору.

IV. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ
4.1. Організація роботи та підготовка матеріалів на розгляд комісією 

земельного спору покладається на секретаря комісії.



4.2. Комісія розглядає земельні спори на підставі заяви однієї із 
сторін протягом ЗО -ти днів з дня подання заяви. До заяви додаються 
документи, які стосуються земельного спору.

Якщо спір не належить до компетенції комісії, остання має право 
повернути заяву, відмовивши у вирішенні земельного спору та вказавши на 
уповноважений орган, якому підвідомче таке вирішення.

4.3. Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які 
повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору.

У випадку, якщо в ході підготовки матеріалів для розгляду комісією буде 
з’ясовано, що до заяви не додані усі документи, необхідні для розгляду спору, у 
повідомленні про час і місце розгляду спору вказується перелік документів, які 
необхідно додатково пред’явити.

На стадії підготовки матеріалів справи до розгляду, а також на всіх 
подальших стадіях (до моменту прийняття рішення) за сторонами зберігається 
право подати клопотання про припинення розгляду спору за примиренням 
сторін.

4.4. Засідання комісії проводяться у міру надходження звернень.
4.5. Порядок ведення засідання комісії, а також обов'язкову по 

відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.
4.6. Засідання комісії є правомочними, якщо в них приймає участь 2/3 

членів від складу, затвердженого відповідно до п. 1.2 Положення.
4.7. Основною формою діяльності комісії є засідання; основним 

документом, який створює комісія, є протокол. За результатами розгляду спорів 
щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні 
громадян, додержання громадянами правил добросусідства, проблемних 
питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 
діяльності Комісія готує своє рішення, яке оформляється відповідно до 
протоколу і яке підписують голова та секретар комісії.

4.8. Протокол веде секретар комісії та у триденний строк підписує голова 
комісії.

Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися 
з протоколом, подавати письмові зауваження.

4.9. Голова комісії оголошує склад комісії, роз'яснює сторонам їх права та 
обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

4.10. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і 
відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. 
Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних 
причин

4.11. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному 
розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

4.12. Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, 
на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які 
мають значення для правильного вирішення спору.

4.13. У разі виникнення складного спору можливим є дослідження 
членами комісії ситуації на місцях з метою встановлення фактичних обставин 
порушення суб’єктивних прав заявника. За результатами такого дослідження



складаються акти, що підписуються членами комісії, які брали участь у 
проведенні, та сторонами спору.

4.14. Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні земельного 
спору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів та 
фахівців, запрошених як сторонами так і комісією.

4.15. Експертами можуть виступати фізичні та юридичні особи, які мають 
ліцензії на здійснення відповідної землевпорядної діяльності.

4.16. Права, обов'язки та відповідальність експерта визначаються діючим 
законодавством.

4.17. Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж 
земельних ділянок і включає:

а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки ;
б) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
в) інші дії.
4.18. Витрати, пов'язані із залученням експертів, фахівців покладаються 

на заявника.
4.19. Рішення комісії приймаються за результатами розгляду земельного 

спору простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні 
осіб, які входять до складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос 
голови комісії вважається вирішальним.

4.20. Висновок комісії дійсний 1 рік протягом якого, на підставі висновку 
може бути прийняте відповідне рішення сесією міської ради. В іншому випадку 
дане питання підлягає повторному розгляду комісією.

4.21.3а результатами розгляду земельного спору на підставі Акту 
обстеження комісії може складатись проект рішення виконавчого комітету 
Почаївської міської ради щодо вирішення земельного спору, в якому 
визначається порядок його виконання.

4.22. Еолова комісії доповідає виконавчому комітету ради щодо обставин 
спору і вносить проект рішення виконавчого комітету по спору, який 
розглядався комісією та завершується затвердженням рішення комісії 
(протоколу).

4.23. Виконавчий комітет приймає рішення за результатами оформленого 
протоколу погоджувальної комісії щодо розгляду земельного спору.

4.24. Рішення виконавчого комітету вступає в силу з моменту його 
прийняття та передається сторонам у триденний строк з дня його прийняття.

4.25. Не підлягає повторному розгляду протягом року земельний спір по 
якому складений Акт обстеження комісії і прийняте рішення виконавчого 
комітету Почаївськоїї міської ради.

V. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ

5.1. Виконання рішення виконавчого комітету здійснюється виконавчим 
комітетом Почаївської міської ради.

5.2. Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.
5.3. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які 

виникли внаслідок порушення нею земельного законодавства.



5.4. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено 
або його термін може бути продовжений Почаївською міською радою.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У випадку незгоди однієї із сторін земельного спору із рішенням 
виконавчого комітету Почаївської міської ради щодо врегулювання земельного 
спору спір вирішується у судовому порядку.

6.2. Оскарження зазначеного рішення в суді призупиняє його 
виконання. Це означає, що одна із сторін спору може не погодитись з 
прийнятим рішенням та оскаржити його у суді, що є правом сторін, яке 
передбачено статтею 160 Земельного кодексу України.

6.3. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з 
чинним законодавством України.

Секретар міської ради В.С.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року №

Про затвердження кошторисної 
документації «Розроблення генерального 
плану м.Почаїв, Кременецького району,
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 висновки і 
пропозиції депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кошторисну документацію «Розроблення генерального плану 
м.Почаїв, Кременецького району, Тернопільська область» загальною 
кошторисною вартістю 999625 тис.грн. (дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч 
шістсот двадцять п’ять) гривень, в тому числі:

- Проектно-вишукувані роботи -  359141 тис.грн.
- Історико-архітектурний план -  306713 тис.грн.
- Інженерно-геодезичні роботи -  333770 тис.грн.

2. При вирішенні питання розподілу коштів Державного фонду регіонального 
розвитку, виділити кошти з міського бюджету на частку співфінансування 
проекту «Розроблення генерального плану м.Почаїв, Кременецького 
району, Тернопільської області» у розмірі 10% від вартості проекту в сумі 
99962 тис. грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету

Секретар міської ради УЙ ВАН  В.Я.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року № № 0

Про затвердження кошторисної 
документації «Розроблення генерального 
плану с.Старий Тараж, с.Комарин,
Кременецького району,
Тернопільської області»

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 висновки і 
пропозиції депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кошторисну документацію «Розроблення генерального плану 
с.Старий Тараж, с.Комарин, Кременецького району, Тернопільська область» 
загальною кошторисною вартістю 353450 тис.грн. (триста п’ятдесят три 
тисячі чотириста п’ятдесят) гривень, в тому числі:

- Проектно-вишукувані роботи -  139609 тис.грн.
- Інженерно-геодезичні роботи -  213840 тис.грн.

2. При вирішенні питання розподілу коштів Державного фонду регіонального 
розвитку, виділити кошти з міського бюджету на частку співфінансування 
проекту «Розроблення генерального плану с.Старий Тараж, с.Комарин, 
Кременецького району, Тернопільська область» у розмірі 10% від вартості 
проекту в сумі 35345 тис. грн.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету

Секретар міської ради УЙ ВАН  В.Я.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року № 171

Про затвердження Статуту 
Почаївської ЗОНІ І- III ступенів

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення першої сесії міської ради третього пленарного засідання № 23 від

24.12.2015 року , сесія Почаївської міської ради

в и р і ш и л а  :

1. Затвердити Статут Почаївської ЗОШ І- III ступенів.

Секретар міської ради В.Я. УИВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » січня 2016 року № 172

Про визнання Почаївської ЗОНІ І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради, Тернопільської області 
окремою юридичною особою з правом підпису

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Визнати Почаївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів окремою юридичною 
особою з правом підпису.

2. Відділу освіти Кременецької районної державної адміністрації, директору 
Почаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради, 
Тернопільської області створити робочу комісію щодо передачі-приймання 
матеріальних цінностей, договорів, трудових книжок тощо, з балансу відділу 
освіти Кременецької РДА на баланс Почаївської ЗОНІ І-ІІІ ступенів

3. Директорові Почаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів створити 
бухгалтерію і ввести в штатний розпис посаду бухгалтера в кількості 3 (трьох) 
штатних одиниць. Заробітну плату нараховувати та виплачувати з коштів 
передбачених у кошторисі видатків на оплату праці працівників Почаївської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

4. Для раціонального та ефективного використання матеріальних, фінансових, 
кадрових ресурсів, об’єднати Почаївську ЗОШ І-ІІІ ступенів та Почаївську 
ЗОШ І ступеня із збереженням юридичної самостійності.

5. Бухгалтерії Почаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів обслуговувати 
та вести бухгалтерський облік Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Почаївської 
ЗОШ І ступеню.

6. Контроль за виконанням Даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету

Секретар міської ради В.Я.УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року № 173

Про затвердження Статуту 
Старотаразької ЗОНІ І- II ступенів

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення першої сесії міської ради третього пленарного засідання № 23 від

24.12.2015 року , сесія Почаївської міської ради

в и р і ш и л а  :

1. Затвердити Статут Старотаразької ЗОНІ І- II ступенів.

Секретар міської ради В.Я. У ЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » січня 2016 року № 174

Про визнання Старотаразької ЗОШ І-ІІ ступенів 
Почаївської міської ради, Тернопільської області 
окремою юридичною особою з правом підпису

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Визнати Старотаразьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів окремою 
юридичною особою з правом підпису.

2. Відділу освіти Кременецької районної державної адміністрації, директору 
Старотаразької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Почаївської міської 
ради, Тернопільської області створити робочу комісію щодо передачі- 
приймання матеріальних цінностей, договорів, трудових книжок тощо, з 
балансу відділу освіти Кременецької РДА на баланс Старотаразької ЗОШ 
І-ІІ ступенів

3. Надати дозвіл директорові Старотаразької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів ввести в штатний розпис посаду бухгалтера в межах фонду 
заробітної плати.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету

Секретар міської ради В.Я.УЙВАН



УКРАЇНА
ІЮЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року № 175

Про затвердження Статуту 
Почаївеької ЗОНІ 1-го ступеня

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення першої сесії міської ради третього пленарного засідання № 23 від

24.12.2015 року , сесія Почаївеької міської ради

в и р і  ш и л а  :

І. Затвердити Статут Почаївеької ЗОШ І - го ступеня.

Секретар міської ради В.Я. У ИВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 січня 2016 року № 176

Про затвердження Статуту 
Почаївської музичної школи

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішення першої сесії міської ради третього пленарного засідання № 23 від

24.12.2015 року , сесія Почаївської міської ради

в и р і ш и л а  :

1. Затвердити Статут Почаївської музичної школи.

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » січня 2016 року № 177

Про визнання Почаївської музичної школи 
Почаївської міської ради, Тернопільської 
області окремою юридичною особою 
з правом підпису

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Визнати Почаївську музичну школу окремою юридичною особою з 
правом підпису.

2. Відділу культури Кременецької районної державної адміністрації, 
директору Почаївської музичної школи Почаївської міської ради, 
Тернопільської області створити робочу комісію щодо передачі- 
приймання матеріальних цінностей, договорів, трудових книжок тощо, з 
балансу відділу культури Кременецької РДА на баланс Почаївської 
музичної школи.

3. Надати дозвіл директорові Почаївської музичної школи ввести в штатний 
розпис посаду бухгалтера в межах фонду заробітної плати.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету

Секретар .міської ряди В.Я.УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » січня 2016 року № 178

Про визнання Почаївської будинку дитячої 
творчості та спорту Почаївської міської ради,
Іернопільської області окремою юридичною 
особою з правом підпису

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, сесія Почаївської 
міської ради

1. Визнати Почаївський будинок дитячої творчості та спорту окремою 
юридичною особою з правом підпису.

2. Відділу освіти Кременецької районної державної адміністрації, директору 
Почаївського будинку дитячої творчості та спорту Почаївської міської 
ради, Тернопільської області створити робочу комісію щодо передачі- 
приймання матеріальних цінностей, договорів, трудових книжок тощо, з 
балансу відділу освіти Кременецької РДА на баланс Почаївського 
будинку дитячої творчості та спорту.

3. Надати дозвіл директорові Почаївського будинку дитячої творчості та 
спорту ввести в штатний розпис посаду бухгалтера в межах фонду 
заробітної плати.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету

Секретар ‘ “ В.Я.УЙВАН

ВИРІШИЛА:

Максимчук С 
Новаковська 1.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » січня 2016 року № 179

Про прийняття об’єктів закладів 
культури із спільної власності 
територіальних громад сіл, 
міст Кременецького району у 
комунальну власність Почаївської 
міської ради

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» враховуючи рішення сесії районної ради від 25.12.2015р. №45, сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти з 01.01.2016р. із спільної власності територіальних громад, сіл, 
міст Кременецького району у комунальну власність Почаївської міської 
ради наступні об’єкти закладів культури:
-  Почаївську міську бібліотеку для дорослих;
-  Почаївську міську бібліотеку для дітей;
-  Бібліотеку с.Старий Тараж.

2. Відділу культури Кременецької РДА та виконавчому комітетові 
Почаївської міської ради рекомендувати створити робочу комісію щодо 
передачі матеріальних цінностей, особових справ, трудових книжок, 
тощо, з балансу відділу культури Кременецької РДА на баланс 
Почаївської міської ради.

3. До 01.02.2016р. передати матеріальні цінності, особові справи, трудові 
книжки, тощо, з балансу відділу культури Кременецької РДА на баланс 
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку.

Секретар міської ради В.Я.УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » січня 2016 року № і  80

Про реорганізацію клубних закладів 
Почаївської міської об єднаної територіальної 
громади, шляхом приєднання

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Об’єднати установу клубу с.Старий Тараж з Почаївським міським 
будинком культури.

2. Директорові Почаївського міського будинку культури ввести в штатний 
розпис Почаївського будинку культури посаду завідуючий клубом.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету

Секретар міської ради В.Я.УЙВАН


