
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від «ЗО» травня 2016 року №

Про затвердження лімітів споживання 
енергоносіїв бюджетними установами 
Почаївської міської ради на 2016 рік

Керуючись п.4 ст. 77 Бюджетного Кодексу України, п.6 ст.59 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання п.8 рішення 
міської ради від 30.12.2015 року № 27 «Про міський бюджет на 2016 рік» 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв на 2016 рік 
бюджетним установам, що фінансуються з міського бюджету згідно з 
додатком (додається). Ліміти споживання енергоносіїв встановлюються 
тільки для забезпечення діяльності бюджетних установ і не
застосовуються для споживання розміщених на їх території орендарів та інших 
споживачів.

2. Щомісяця до 2 числа наступного за звітним місяцем 
відповідальним особам за енергозбереження надавати у фінансовий відділ 
міської ради звіти про фактичне використання енергоносіїв, завізовані 
керівником та головним бухгалтером. У разі зверх лімітного споживання до 
звітів додавати пояснення і план заходів щодо дотримання встановлених 
лімітів.

3. Персональну відповідальність за 
установлених лімітів несуть керівники бюджетних установ.

дотриманням

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

Заступник міс

Боцюк О.І. *
Новаковаковська --

С.В. Максимчук



Додаток до рішення 
виконавчого комітету 
Почаївської міської ради № &  
від ЗО травня 2016 року_____

№ п/п Назва установи
Теплопостачання Вода та водовідвед Електроенергія Природний газ Інші енергоносії Всього

Гкал тис.грн. м.куб. тис.грн. тис.кВт.г. тис.грн. тис.м.куб тис.грн. тонн тис.грн.
1 Міськвиконком 0 0 53 1,5 8,2 15,6 8,3 71,7 0 0 88,8
2 ДНЗ м. Почаїв 0 0 2218 63 74,9 143,0 25,4 220 0 0 426
3 Почаївська ЗОНІ І-ІІІ 826,4 1258,6 1806 51,3 35,9 68,6 0 0 1378,5
4 Старотаразька ЗОНІ 0 0 0 0 9,4 17,9 14,6 126,6 0 0 144,5
5 Почаївська ЗОНІ 1 ст 0 0 0 0 0,5 1,0 0 0 6,2 6,1 7,1
6 Почаївський БДТС 51,28 78,1 85 2,4 3,6 6,8 0 0 0 0 87,3
7 Почаївський ІХМ 0 0 20 0,3 1,6 3,0 5,3 46 0 0 49,3
8 Почаївський БК 0 0 158 4,5 14,65 28,0 19,9 172,5 0 0 205
9 Почаївська муз.шк. 54,07 82,3 60 1,7 2,6 5,1 0 0 0 0 89,1

Всього 931,8 1419 4400 124,7 151,35 289,0 73,5 636,8 6,2 6,1 2475,6

Вартість одиниці:
Теплопостачання - 1522,86 
Водопостачання -14,60 
Водовідведення -13,80 
Електроенергія -1,91 
Природний газ - 8663,95 
Торфобрикет - 983,87

Секретар виконавчого комітету Н.М. Лівар

; > > \



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від «Зс? » травня 2016 р. №

Про надання дозволу 
ФО-П. Лук’янець Т.А. 
на розміщення дитячих 
розважальних атракціонів 
в парку ім.Шевченка

Розглянувши заяву ФО-П. Лук’янець Т.А. від 13.05.2016 року №46 на 
виділення майданчика для розміщення дитячих розважальних атракціонів в 
м.Почаїв на час проведення святкових заходів присвячених до Дня міста Почаїв 
керуючись Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл ФО-П. Лук’янець Т.А. розмістити дитячі розважальні 
атракціони в парку ім. Шевченка 05 червня 2016 року на час проведення 
святкових заходів присвячених до Дня міста Почаїв.

2. Зобов’язати ФО-П. Лук’янець Т.А. дотримуватись техніки безпеки при 
надані розважальних послуг та правил благоустрою в парку ім.Шевченка.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

І



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від « А? » травня 2016 р. № $ 4

Про надання дозволу 
на розміщення 
тимчасових об’єктів торгівлі 
в парку ім.Шевченка

У зв’язку з проведенням святкових заходів до Дня міста Почаєва 05 
червня 2016 року та з метою забезпечення належних умов торгівлі під час 
проведення свята, керуючись ст.30 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл суб’єктам підприємницької діяльності на розміщення 
тимчасових об’єктів для здійснення торгівлі в парку ім.Шевченка в 
м.Почаїв 05 червня 2016 року.

2. Встановити дію дозволу з 10:00 до 23:00 год 05 червня 2016 року.

3. Зобов’язати суб’єктів підприємницької діяльності :
- здійснювати торгівлю із дотриманням чинного законодавства;
- забезпечити чистоту та належний естетичний вигляд об’єкта торгівлі, 
встановити урни для сміття.

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

ВИРІШИВ:

С.В.Максимчук



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО травня 2016 року №

Про виділення в окремі об’єкти 
права власності частин житлового 
будинку, які належать гр. Октовичу С.С. 
та гр. Октовичу О.С.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », беручи до уваги Договір про виділ у натурі частки з нерухомого 
спільного майна № 569 від 26.04.2016 року та розглянувши заяву гр. 
Октовича Сергія Степановича та гр. Октовича Олександра Сергійовича, 
виконком міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити в окремий об’єкт права власності 52/100 ідеальних часток
житлового будинку, а саме: житлові кімнати: 17,6 кв.м., 23,1 кв.м., 
коридор -  13,7 кв.м., Уг частина коридора -  4,3 кв.м., кухня -  14,7 кв.м., 
санвузол -  6,2 кв.м., гараж -  19,3 кв.м., підвали -  6,9 кв.м., 12, 7 кв.м., 
14,8 кв.м., загальною площею 133,3 кв.м., житловою площею - 40,7 
кв.м., які належать гр. Октовичу Сергію Степановичу та присвоїти 
поштову адресу вул. Я.Мудрого, 52 кв.1 в м. Почаїв.

2. Виділити в окремий об’єкт права власності 48/100 ідеальних часток
житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями, а саме: Уі 
частина коридору -  4,2 кв.м., коридор -  10,4 кв.м., 9,2 кв.м., санвузол -  
7,00 кв.м., кладова -  4,0 кв.м., житлові кімнати -  13,5 кв,м., 18,1 кв.м., 
41,6 кв.м., загальною площею 108,0 кв.м., житловою площею - 73,2 
кв.м., які належать гр. Октовичу Олександру Сергійовичу та присвоїти 
поштову адресу вул. Я.Мудрого, 52 кв.2 в м. Почаїв. З

З Кременецькому РК БТІ внести відповідні зміни в адресне господарство 
по вул. Я.Мудрого в м. Прчщв'.0

Заступник міської С.В.МАКСИМЧУК

Лівар Н.М. 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО травня 2016 року № $ б

Про виділення в окремі об’єкти 
права власності частин житлового 
будинку, які належать гр. Загорській В.А 
та гр. Шуренок С.В.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », беручи до уваги Договір про виділ у натурі частки з нерухомого 
спільного майна № 620 від 16.05.2016 року та розглянувши заяву гр. 
Загорської Віри Анатоліївни та гр. Шуренок Сергія Володимировича, 
виконком міської ради

В и р і ш и в :
1. Виділити в окремий об’єкт права власності Уг ідеальних часток 

житлового будинку, а саме: веранда площею 8,4 кв.м., коридор площею 
8,0 кв.м., кімната 1-9 площею 9,0 кв.м., кімната 1-8 площею 18,0 кв.м., 
кухня 1-3 площею 4,6 кв.м., 1А  кладовки 1-2 площею 1,6 кв.м., загальною 
площею 49,60 кв.м., житловою площею -  29,50 кв.м., гараж з 
надбудовою Г, сарай Б 1., які належать гр. Загорській Вірі Анатоліївні та 
присвоїти поштову адресу номер 12 «а» по вул. Дорошенка в м. Почаїв.

2. Виділити в окремий об’єкт права власності 1Л  ідеальних часток 
житлового будинку, а саме: веранда 1 площею 9,8 кв.м., коридор 1-4 
площею 7,8 кв.м., Уї  частини кладовки -  1,6 кв.м., кухня 1-5 площею 8,5 
кв.м, кімната 1-6 площею 17,7 кв,м., кімната 1-7 площею 11,8 кв.м.,
загальною площею -  57,20 кв.м., житловою площею -  29,50 кв.м, сарай 
Б, прибудова б, прибудова 61, які належать гр. Шуренок Сергію 
Володимировичу та присвоїти поштову адресу номер 12 по вул.
Дорошенка в м. Почаїв.

З Кременецькому 
по вул. Доро

Заступник

Лівар Н.М. 
Новаковська І.Ю.

дшести відповідні зміни в адресне господарство 
°2 * Ч£%£&ДЇВ.

М і? о.
С.В.МАКСИМЧУК



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від Ю  травня 2016 року № У у

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці, яка належить 
гр. Митрозі О.І.

З метою впорядкування нумерації об’єктів 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 єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес 
об’єктам нерухомості міста Почаїв та розглянувши заяву гр. Митроги Олексія 
Івановича, виконком міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3329) площею 0,0319 га , яка належить гр. Митрозі 
Олексію Івановичу для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
номер 12 «а» по вул. Заньковецької в м. Почаїв.

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

У
'С.В.МАКСИМЧУКЗаступник м

Лівар Н.М. 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО травня 2016 року №

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці, яка належить 
гр. Євсієнко Т.В.

З метою впорядкування нумерації об’єктів 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 єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес 
об’єктам нерухомості міста Почаїв та розглянувши заяву гр. Євсієнко Тараса 
Віталійовича, виконком міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3524) площею 0,0149 га , яка належить гр. Євсієнко 
Тарасу Віталійовичу для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі номер 13 «б» по вул. Шевченка в м. Почаїв.

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

' С.В. МАКСИМЧУК

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО травня 2016 року № ° "

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці, яка належить 
гр. Токар Т.С. та Токар Л.С.

З метою впорядкування нумерації об’єктів 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 єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес 
об’єктам нерухомості міста Почаїв та розглянувши заяву гр. Токар Тараса 
Степановича і Токар Лариси Сергіївни, виконком міської ради

1. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:3497) площею 0,13 га , яка належить гр. Токар Тарасу 
Степановичу та гр. Токар Ларисі Сергіївні для будівництва 
індивідуальних гаражів номер 18 «к» по вул. Фабрична в м. Почаїв.

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

В и р і ш и в :

V

С.В.МАКСИМЧУК

Лівар Н.М. 
Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» травня 2016 року № /00

Про взяття Юзика О.П. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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 та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 41, Кременецького району Юзика Олега 
Павловича, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Юзика Олега Павловича на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв.

2. Включити гр. Юзика Олега Павловича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв.

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

В И Р І Ш И В  :

С.В.МАКСИМЧУК



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» травня 2016 року №  У О /

Про взяття Юзика Ю.П. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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 та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 41, Кременецького району Юзика Юрія 
Павловича, виконавчий комітет міської ради

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

2. Включити гр. Юзика Юрія Павловича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв.

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

В И Р І Ш И В :

пивакивиька і .іал

С.В.МАКСИМЧУК



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» травня 2016 року № / а с

Про взяття Поліщук Л.П. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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 та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жительки м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 62, Кременецького району Поліщук 
Людмили Петрівни, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Поліщук Людмилу Петрівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м.Почаїв.

2. Включити гр. Поліщук Людмилу Петрівну до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв.

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

В И Р І Ш И В :

Новаковська І.Ю.

С.В.МАКСИМЧУК



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» травня 2016 року № { 0 3

Про взяття Горевича Р.В. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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 та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жителя м. Почаїв, вул.Я.Мудрого, 34, Кременецького району, учасника 
бойових дій Горевича Руслана Васильовича, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Горевича Руслана Васильовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м.Почаїв.

2. Включити гр. Горевича Руслана Васильовича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв на позачергову чергу.

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

В И Р І Ш И В  :

С.В.МАКСИМЧУК

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» травня 2016 року №

Про взяття Клим’юк Т.В. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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 та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жительки м. Почаїв, вул. Стефаника, 9, Кременецького району Клим’юк 
Тетяни Василівни, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Клим’юк Тетяну Василівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м.Почаїв.

2. Включити гр. Клим’юк Тетяну Василівну до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв.

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

В И Р І Ш И В  :

С.В.МАКСИМЧУК

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» травня 2016 року № /с & ~

Про взяття Філика І.В, 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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 та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 25, Кременецького району, учасника бойових 
дій Філика Ігора Володимировича, виконавчий комітет міської ради

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

2. Включити гр. Філика Ігора Володимировича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв на позачергову чергу.

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

В И Р І Ш И В  :

Заступник міського

Максимчук С.В.

С.В.МАКСИМЧУК

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» травня 2016 року № /сР6

Про взяття Прокопчука І.В. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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 та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жителя с. Рудка, вул. Лесі Українки, 99, Кременецького району, учасника 
бойових дій Прокопчука Івана Васильовича, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Взяти гр. Прокопчука Івана Васильовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м.Почаїв.

2. Включити гр. Прокопчука Івана Васильовича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв на позачергову чергу.

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

Заступник міського

Максимчук С.В.

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» травня 2016 року № '/<?7

Про взяття Сологуба Я.Л. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом 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 та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жителя с. Лідихів, вул. Шкільна, 4, Кременецького району, учасника бойових 
дій Сологуба Ярослава Леонідовича, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Взяти гр. Сологуба Ярослава Леонідовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м.Почаїв.

2. Включити гр. Сологуба Ярослава Леонідовича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво

V на території м. Почаїв на позачергову чергу.

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

С.В.МАКСИМЧУК

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від « ЗО » травня 2016 р. № / ( ? #

Про надання дозволу 
ФО-П. Ласкіну І. В. 
на розміщення комплексу 
атракціонів в м.Почаєві

Розглянувши заяву ФО-П. Ласкіна І.В. від 20.05.2016 року №404 про 
надання дозволу на розміщення комплексу атракціонів в м.Почаїв на час 
проведення святкових заходів присвячених до Дня міста Почаїв, керуючись 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл ФО-П. Ласкіну І.В. розмістити комплекс атракціонів в 
м.Почаєві на автостоянці по вул. Лосятинська на час проведення 
святкових заходів присвячених до Дня міста Почаїв в період з 31 травня 
по 06 червня 2016 року.

2. Зобов’язати ФО-П Ласкіна І.В. дотримуватись техніки безпеки при. 
надані розважальних послуг та дотримуватись правил благоустрою в 
м.Почаєві.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Чубика А.В.

ВИРІШИВ:

С.В.Максимчук



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від » травня 2016 р. №

Про затвердження 
Положення по проведенню 
святкової Програми 
до Дня міста Почаїв

На основі рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради від 
28.12.2015 року №198 «Про затвердження переліку культурно-масових заходів 
на 2016 рік» та рішення виконавчого комітету від 27 квітня 2016 року «Про 
проведення Дня міста Почаїв 5 червня 2016 року », керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Почаївської 
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення по проведенню святкової Програми до Дня міста 
Почаїв згідно додатку.

2. Виконуючій справами (секретарю) виконавчого комітету Лівар Н.М. 
забезпечити дотримання вимог даного Положення.

3. Оргкомітету по святкування Дня міста забезпечити реалізацію заходів 
передбачених Програмою.

4. Контроль за виконанням даного

Новаковська І.Ю

рішення покласти на заступника

С.В.Максимчук



Чг

V

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради 
від « у О  » травня .2016 року № /с ? $

П о л о ж е н н я
Про святкову Програму до Дня міста Почаїв

1. Загальні положення

1.1. Організатором проведення святкової Програми є «Оргкомітет 
Почаївської міської ради» утворений рішенням виконавчого комітету від 27 
квітня №66.

1.2. Святкова Програма до Дня міста проводяться 5 червня 2016 року.
1.4. Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого

бюджету, відповідно до затвердженого переліку культурно-масових заходів 
на 2016 рік, згідно Програми «Організація та проведення культурно- 
масових заходів у м.Почаєві на 2015-2016 роки» та інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою проведення Святкової Програми є забезпечення розвитку 
культурного середовища громади, організація дозвілля жителів, збереження 
національних традицій, забезпечення розвитку туристичної привабливості 
громади.

2.2. Завдання Програми:
1) формування громадської оцінки діяльності трудових колективів, 

окремих собистостей; художньої самодіяльності.
2) активізація інтелектуального та творчого потенціалу громади;
3) пропаганда .культурного та спортивного способу життя .
4) покращення туристичної привабливості громади.

3. Умови проведення Програми
3.1 .Для проведення святкової Програми необхідно забезпечити 

наступні умови:
1) Відведення місця в парку ім. Шевченка для встановлення сцени з 

метою проведення концертної програми.
2) Встановлення сцени, забезпечення звукової і освітлювальної 

апаратури.
3) Організація місць для проведення торгівлі в парку ім..Шевченка.
4) Забезпечення охорони правопорядку під час масових заходів.
5) Підготовка майданчиків для проведення спортивних змагань.

4. Перелік заходів до Програми:

1. Спортивні заходи:



1) Проведення шахового турніру.
2) Проведення турніру з волейболу.
3) Проведення змагань з туризму.

Дані змагання проводяться в парку ім.Шевченка в м.Почаїв. 
Переможці нагороджуються кубками, медалями.

2. Мистецькі заходи
1) Виставка дитячих малюнків на тему «Майбутнє громади».
2) Виставка музейних експонатів працівниками Почаївського 
історико - художнього музею.
3) Організація «художньої майстерні на тему «Громада єдина».
4) Вистава творчих експонатів вихованців Почаївського будинку 
дитячої творчості та спорту.

3. Розважальні заходи:
1) Дитячі надувні та інші атракціони.
2) Дорослі атракціони.
3) Концертна програма ( включає виступ художньої самодіяльності 
та відомих гуртів ( гурт «Біла Вежа», гурт «VICTORIA-BAND»).
4) Дискотека на площі.
5) Святковий феєрверк.

Секретар виконавчого комітету Н.М.Лівар


