
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року № / Г /

Про затвердження Інструкції з діловодства 
у виконавчих органах Почаївської міської ради

Відповідно до ст. 144 Конституції України, Правил організації діловодства та 
архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» з метою 
встановлення загальних правил діловодства у виконавчих органах Почаївської 
міської ради, керуючись пунктом 6 статті 59 та пунктом 1 статті 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

1. Затвердити Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Почаївської міської 
ради (додається).

2. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення, шляхом розміщення на 
зфіційному сайті Почаївської міської ради.

ВИРІШИВ:

В.С. БОЙКО

ич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року №  /? Л

Про погодження наказу директора 
Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
«Про організацію індивідуального 
навчання учня 1-го класу 
Бєлокоза Вадима Ігоровича»

Розглянувши відношення директора Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
259 від 01.11.2016 року із відповідними документами, щодо погодження 
організації індивідуального навчання учня 1-го класу Бєлокоза Вадима 
Ігоровича 2005 р.н. на 2016-2017 навчальний рік за станом здоров’я, керуючись 
Законом України «Про освіту», Положенням про індивідуальну форму 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 року № 8, ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської 
ради

1. Погодити Наказ директора Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 416 
від 04 листопада 2016 року «Про організацію індивідуального навчання учня 1- 
го класу Бєлокоза Вадима Ігоровича».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 
Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

В и р і ш и в :

Лівар Н.М. «Я 
Риндич М.В. \

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року

Про погодження режиму роботи 
магазину «Фазенда» по вул. Березина, 19 
в м. Почаїв

Керуючись ст. ЗО п. б Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та розглянувши заяву ФО-П Собчук Людмили Миколаївни про 
погодження режиму роботи магазину «Фазенда» по вул. Березина, 19 в м. 
Почаїв, виконавчий комітет міської ради

1. Погодити режим роботи магазину «Фазенда» по вул.. Березина, 19 в м. 
Почаїв :
- щоденно з 8.00 год. до 21.00 год.

2. Зобов’язати ФО-П Собчук Людмилу Миколаївну :
2.1. Торгівлю здійснювати з дотриманням вимог чинного законодавства 
України
2.2. Біля об’єкта торгівлі встановити урну для сміття.
2.3. Утримувати в належному санітарному стані територію в радіусі 5м 
від об’єкта торгівлі.
2.4. Заключили з Почаївським ККП договір на вивезення твердих 
побутових відходів.

тл • *" ду І (один) рік з моменту прийняття.

В и р і ш и в :

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. &
Риндич М.В.

<н



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року № /  / /

Про звільнення гр. Бондара О.В. 
від оплати за харчування його сина 
Бондара О.В. в дошкільному навчальному 
закладі м. Почаїв

Розглянувши заяву гр. Бондара Олексія Васильовича, жителя м. Почаїв, 
вул. Березина, 26 , який просить звільнити від оплати за харчування його сина 
Бондара Олександра Олексійовича, 06.09.2012 р.н, в Дошкільному 
навчальному закладі м. Почаїв, керуючись п.2.2. Порядку встановлення плати 
для батьків за перебування дітей у державних І комунальних дошкільних та 
інтернатних навчальних закладах , беручи до уваги те, що гр. Бондар 
Олексій Васильович безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України , виконавчий комітет міської ради

1. Звільнити гр. Бондара Олексія Васильовича від оплати за харчування в 
Дошкільному навчальному закладі м. Почаїв його сина Бондара Олександра 
Олексійовича -  06.09. 2012 р.н. з 01.12.2016 р. по 31.12.2016р.

2. Бухгалтерії дошкільного навчального закладу не проводити
нарахування за харчування Бондара Олександра Олексійовича, 06.09.2012 р. н. 
в Доіг ’ * .Почаїв з 01.12.2016 р. по 31.12.2016 р.

В и р і ш и в :

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. ^  
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року №

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Соболевській М.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 32 гр. 
Соболевської Марії Петрівни, пенсіонерки, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу на лікування, взявши до уваги депутатський акт 
обстеження від 17 листопада 2016 року та керуючись Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 
міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Соболевській Марії Петрівні 
в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Соболевській М.П. одноразову 
грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Міський /  В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. Л
Риндич М.В.

с::



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

Від ЗО листопада 2016 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Давидовій Г.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Радивилівська, 73 гр. 
Давидової Галини Іванівни, пенсіонерки, інваліда И-ої групи загального 
захворювання, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 14 листопада 
2016 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від
19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Давидовій Галині Іванівні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Давидовій Г.І. одноразову 
грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Міськ

/

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. і

Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року № / # ?

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Гоцкалюк Р.О.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Сонячна, 27 гр* 
Гоцкалюк Раїси Олексіївни, пенсіонерки, інваліда 1-ої групи загального 
захворювання, яка, просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 28 жовтня 
2016 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

Г Виділити одноразову грошову допомогу гр. Гоцкалюк Раїсі Олексіївні в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Гоцкалюк Р.О. одноразову

В.С. БОЙКО

Риндич М.В. (?



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року №

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Ковчинській О.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв. 26 гр. 
Ковчинської Ольги Феодулівни , пенсіонерки, інваліда 1-ої групи загального 
захворювання, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 18 листопада 
2016 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ковчинській Ользі 
Феодулівні в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Ковчинській О.Ф. одноразову
грошову допмш гу^

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. 
Риндич М.В. ^

*



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року № / Г ,У

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Шнайдер М.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шевченка, 10 гр. 
Шнайдер Мирослави Олександрівни, пенсіонерки, яка просить виділити 
одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський 
акт обстеження від 18 листопада 2016 року та керуючись Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Шнайдер Мирославі 
Олександрівні в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Шнайдер М.О. одноразову 
грошову допомогу.

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. ^
Риндич М.В.сі

і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Левчук Т.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. І.Франка, 21 гр. Левчук 
Тамари Василівни , пенсіонерки, яка доглядає сина -  інваліда першої групи і 
просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до 
уваги депутатський акт обстеження від 22 листопада 2016 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Левчук Тамарі Василівні в 
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Левчук Т.В. одноразову

В и р і ш и в :

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Риндич М.В.^й



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року № /< //

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Шемчуку О.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Галицька, 16 гр. Шемчука 
Олексія Федоровича , пенсіонера, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 21 
листопада 2016 року та керуючись Положенням про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 163 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Шемчуку Олексію 
Федоровичу в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Шемчуку О.Ф. одноразову 
грошову допомогу.

В и р і ш и в :

В.С. БОЙКО

Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Кравчук Л.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Зелена, 4 гр. Кравчук Лідії 
Степанівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову допомогу 
на лікування , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 23 
листопада 2016 року та керуючись Положенням про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 163 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Кравчук Лідії Степанівні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Бухгалтерії ' " тг вчук Л.С, одноразову
грошову до

В и р і ш и в :

Міський го В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. ^ 
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року № /<№

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Сімчуку Р.В.

Розглянувши заяву жителя с. Ст. Тараж вул. Молодіжна, 37 гр. Сімчука 
Ростислава Васильовича, пенсіонера, який просить виділити одноразову 
грошову допомогу на лікування сина та керуючись Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 163 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в :

Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сімчуку Ростиславу 
Васильовичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Сімчуку Р.В. одноразову

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. й.
Риндич М.В.

<1



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від ЗО листопада 2016 року № /У /

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці, яка належить 
гр. Антонюк ЛЛ.

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 », керуючись Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних 
номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської 
ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 
31.10,2016 року та розглянувши заяву гр. Антонюк Лілії Ігорівни, виконавчий 
комітет іміської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти поштову адресу земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:3647) площею 0,0253 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка належить гр. Антонюк Лілії Ігорівні 
номер 2 «а» по вул. Дружби в м. Почаїв.

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

по

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. ^  
Риндич М.В.^



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» листопада 2016 року № /сРз

Про взяття Вихованця Т.І. 
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. Кременецька, 102Б, Кременецького району Вихованця 
Тараса Івановича, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Вихованця Тараса Івановича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м. Почаїв.

2. Включити гр. Вихованця Тараса Івановича 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  :

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» листопада 2016 року №

Про взяття Бондара 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 І 8.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жителя м. Почаїв, вул. О. Вишні, 19, Кременецького району Бондара Руслана 
Вячеславовича, учасника бойових дій, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Бондара Руслана Вячеславовича па облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території 
м. Почаїв.

2. Включити гр. Бондара Руслана Вячеславовича 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.С БОЙКО

Рнндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» листопада 2016 року № /У7/ '

Про взяття Гички Ю.С. 
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. Первомайськ, вул. 40 років Перемоги, 4Б, Миколаївської області 
Гички Юрія Сергійовича, учасника бойових дій , виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

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

2. Включити гр. Гичку Юрія Сергійовича 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.

Міський го

Максимчук С.В.
%

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від «ЗО» листопада 2016 року

Про взяття Гички С.С. 
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. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 14, в/ч 2197 Одеської 
області Гички Сергія Сергійовича, учасника бойових дій, виконавчий комітет 
міської ради

1. Взяти гр. Гичку Сергія Сергійовича на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв.

2. Включити гр. Гичку Сергія Сергійовича до загальноміського списку но 
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  :

В.С. БОЙКО

Максим1

Риндич М.В.


