
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

вії «ЗО» вересня 2016 року

Про визнання переможця конкурсу 
і відбору виконавця послуг з оцінки 
сомупального майна територіальної 
■ромади м. Почаїв

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 
»ахону України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи 
іитяг з протоколу № 1 від 05.09.2016р. засідання конкурсної комісії Почаївської 
ііеької ради з відбору виконавця послуг з оцінки комунального майна 
територіальної громади м. Почаїв на право укладання договорів оренди та 
ідчуження комунального майна територіальної громади м. Почаїв, виконавчий 
омітет міської ради

В И Р І Ш И В :

і. Визнати ГзОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» в особі оцінювача 
Ляшенко Лариси Миколаївни переможцем конкурсу з відбору виконавця 
послуг з оцінки комунального майна територіальної громади м. Почаїв по 1 
< одному) об’єкту:

- частина будівлі (нежитлового приміщення) площею 42,5 кв.м. за адресою: вул. 
Банкова, 1, м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

І Секретарю виконавчого комітету, керуючій справами міської ради Лівар Н.М. 
опублікувати результати проведеного конкурсу на офіційному сайті 
Почаївської міської ради

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

Міс ький голова В.С. БОЙКО

м.в.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

ви ЗО вересня 2016 року № / 4 $

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ковальчуку С.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв провул. Спортивний, 6 гр. 
Ковальчука Сергія Яковича, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 12 вересня 
2 11 6 року . виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ковальчуку Сергію Яковичу 
в розмірі 300 (триста) гривень.

Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Ковальчуку С.Я. одноразову 
грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. £
Риндич М.В.



- з - і І і і і  К О М І Т Е Т  
Р І Ш Е Н Н Я

І шш З* вересня 2016 року №

\ Яр* млілення одноразової 
гршш&вої допомоги гр. Ковальській О.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина, 32 гр. 
ьзсо: Олесі Кирилівни , яка просить виділити одноразову грошову 
у но лікування, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 
■е л  2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ковальській Олесі Кирилівні 
з розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Ковальській О.К. одноразову 
грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. ^
Риндич М.В..



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

віл ЗО вересня 2016 року № / З У

Про вилілення одноразової 
грошової допомоги гр. Сіморі Н.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Ватутіна, 16 гр. 
Сімори Надії Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 05 вересня 
20 і 6 року . виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сіморі Надії Іванівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень,

2. Б>"хгалтерії міської ради перерахувати гр. Сіморі Н і. одноразову 
грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Міський голова

Лівар Н.М. ^
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

віл ЗО вересня 2016 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Білорусу М.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Л.Українки, 9 гр. 
Білоруса Миколи Васильовича , який просить виділити одноразову грошову 
допомогу у зв’язку з важким матеріальним становищем, взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 09 серпня 2016 року , виконком міської

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Білорусу Миколі 
Васильовичу в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лізар Н.М. й 
Рнндич М.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

віл ЗО вересня 2016 року № /УУ

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Василевській Н.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Заньковецької, 9 «а» гр, 
Засндезської Надії Михайлівни, яка просить виділити одноразову грошову 
"помогу на лікування її чоловіка, взявши до уваги депутатський акт 
гссгеження від 27 вересня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Василевській Надії 
Михайлівні в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр, Василевській Н.М. одноразову 
грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. 6
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

віл ЗО вересня 2016 року № /5У

Про зміну поштової адреси житловому 
будинку з господарсько-побутовими 
будівлями, який належав гр. Вінічуку І.П.

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 
со'єхтам нерухомості міста Почаїв, затвердженого рішенням сесії Почаївської 
місько: ради Х° 1351 від 27 листопада 2013 року, враховуючи заповіт, виданий 
державним нотаріусом № 954 від 18.07,1995 року та розглянувши заяву гр, 
Гнчх и Галини Іванівни , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

Змінити поштову адресу житлового будинку з господарсько- 
побутовими будівлями, який належав гр. Вінічуку Івану Павловичу 
на праві приватної власності з адресного номера «4» на адресний 
номер «40» по вул. Волинська в м. Почаєві.

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

ж
Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

віл X* вересня 2016 року №

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку, який належить 
гр> Івасенко З.П.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м, Почаїв, створення
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 
реєстрах;: адрес об’єктам нерухомості міста Почаїв, затвердженого рішенням 
сесії Почаїзеької міської ради № 1351 від 27 листопада 2013 року та 
рсзглянузши заяву гр. Івасенко Зої Пилипівни, виконавчий комітет міської

1. Присвоїти житловому будинку (кадастровий номер земельної ділянки
6123410500:02:001:3506), який належить гр.Івасенко Зої Пилипівні 
адресний номер «33» по вул. Верхня в м. Почаїв,

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

В и р і ш и в :

ЛІіський голова В.С. БОЙКО

зад Н.М. ^
Р



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

віл ЗО вересня 2016 року № / ^ 6

Про присвоєння адресного номера 
земельній ділянці, яка належить 
гр. Веберу П.В.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
золотіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
хгриетувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні ». Положенням про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес 
ссЧнтдм нерухомості міста Почаїв, затвердженого рішенням сесії Почаївської 
міської ради До 1351 від 27 листопада 2013 року та розглянувши заяву гр. 
Зе-пера Петра Володимировича виконавчий комітет міської ради

1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:3609) площею 0,20 га , яка належить на праві 
приватної власності гр. Веберу Петру Володимировичу, цільове 
призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості - 18 «л» 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 :

Міський голова В.С. БОЙКО

Підар Н.М. &  

Рчндич М в



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

кі *30» вересня 2016 року № / У /

Іро взяття Бондар Н.Ю.
■ 0О.1ІК по виділенню вільних 
мсльних ділянок під індивідуальне 
■тлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
аеедьннм Кодексом України, Положенням «Про умови взяття громадян на облік по 
шхденню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
Чрггогії м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
■зу жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 8 Кременецького району, Бондар Наталії 
ІСдзни. виконавчий комітет міської ради

. Взяти гр. Бондар Наталію Юріївну на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв.

2. Включити гр. Бондар Наталію Юріївну до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв.

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

№ськнй голова

В И Р І Ш И В  :

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

Ш *30»* вересня 2016 року № /& Р

ро взяття Ярого С.Г. 
і облік по виділенню вільних 
■ельннх ділянок під індивідуальне 
шіжте будівництво

Кег>ючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
медьннм Кодексом України, Положенням «Про умови взяття громадян на облік по 
пдіенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
рсггссл м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
■=> жителя м. Почаїв, вул. Чайковського, 41, Кременецького району, Ярого Сергія 
ктосюзича. виконавчий комітет міської ради

І Взяти гр. Ярого Сергія Григоровича на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок піл індивідуальне житлове будівництво на території м.Почаїв.

.1 3 ключити гр. Ярого Сергія Григоровича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
н- території м. Почаїв.

5 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
гс.този відповідно до розподілу обов’язків.

В И Р І Ш И В :

Міський голова В.С. БОЙКО

 ̂м.в.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

2016 року №

Савчука В.О.
• валі ієн ню вільних 
ллянок під індивідуальне 
лвнвцтво

Жгсузсягеь Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Кодексом України, Положенням «Про умови взяття громадян на облік по 
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 

с. Савчиці, вул. Польова, 5 Кременецького району, учасника бойових 
іСдач*хі Володимира Олександровича, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

гтг гт. Савчука Володимира Олександровича на облік по виділенню вільних 
іілянок під індивідуальне житлове будівництво на території

2. ЗЕосчгтн гр. Савчука Володимира Олександровича до загальноміського 
л а с т , по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
су на території м. Почаїв на позачергову чергу.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

ня 2016 року №

Босака Ю.В.
► В-НЛІЛЄННЮ вільних 
хілянок під індивідуальне
ДЕІВННЦТВО

Жгсуэоннсь Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Кодексом України, Положенням «Про умови взяття громадян на облік по 

ЁкнЕэс вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
м . Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 

теля м. Почаїв, вул. Липова, 14, кв.І Кременецького району, Босака Юрія 
виконавчий комітет міської ради

і

В И Р І Ш И В  :

і Взяти гр. Босака Юрія Васильовича на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв.

Зключити гр. Босака Юрія Васильовича до загальноміського списку по 
знліленню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв.

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

Міський голова

І^Дл-.'МЧЧ'К С.

В.С. БОЙКО

М.В.



У К Р А ЇН А
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

жй ЗО вересня 2016 р. № / б /

Про затвердження порядку організації 
ирчування учнів у загальноосвітніх 
■авчальних закладах Почаївської ОТГ на 
2016 рік, батьки яких є учасниками бойових 
лій АТО та є внутрішньо переміщеними 
особами із зони проведення АТО

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про загальну середню 
освіту», на виконання рішення сесії Почаївської міської ради №479 від 16 
вересня 2016 року, враховуючи високу відповідальність за сім’ї, батьки яких 
захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 
беруть безпосередню участь в антитерористичній операції на території 
Донецької та Луганської областей, виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок організації харчування учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської ОТГ, батьки яких є 
учасниками бойових дій АТО та є внутрішньо переміщеними особами із зони 
проведення АТО на території Луганської та Донецької областей. (Додається).

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

Міський голова В.С. Бойко


