
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

15 травня 2017 р. м. Почаїв № 47 

 

 
Про скликання двадцять 
другої сесії Почаївської міської  
ради сьомого скликання  
 

Відповідно до п.4, 9 статті 46-ї Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати двадцять другу сесію Почаївської міської ради сьомого 

скликання 24 травня 2017 року у середу о 10.00 год. в актовому залі 

приміщення Почаївської міської ради за адресою вул. Шевченка, 4, м. 

Почаїв  

2. На порядок денний винести питання: 

2.1. Про затвердження містобудівної документації «Генеральний план сіл 

Старий Тараж та Комарин, Кременецького району, Тернопільської 

області. 

2.2. Про затвердження Програми «Громадський бюджет Почаївської 

МОТГ на 2017 рік». 

2.3. Про затвердження робочого проекту «Реконструкція з добудовую 

загальноосвітньої школи I-II ст. за адресою: вул. Шкільна, 2 с. Старий 

Тараж, Кременецький район, Тернопільська область». 

2.4. Про затвердження комплексної програми «Впровадження та 

застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у 

закладах освіти Почаївської МОТГ на 2017-2019 рр.». 

2.5. Про затвердження Положення «Про відділ освіти Почаївської міської 

ради». 

2.6. Про делегування представників Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади для роботи у складі Госпітальної ради 

Кременецького госпітального округу. 

2.7. Про затвердження рішення виконавчого комітету міської ради № 83 

від 27 квітня 2017р. 

2.8. Про відновлення вуличного освітлення у с. Старий Тараж 

Кременецького району, Тернопільської області. 

2.9. Про відновлення вуличного освітлення у с. Комарин Кременецького 

району, Тернопільської області. 



2.10. Про відновлення вуличного освітлення у с. Комарин Кременецького 

району, Тернопільської області. 

2.11. Про погодження містобудівного розрахунку. 

2.12. Про затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації 

шляхом викупу у 2017р. 

2.13. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку на 2017р. 

2.14. Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення 

навчальних закладів на території Почаївської МОТГ на 2017-2019 

роки. 

2.15. Про поновлення договору оренди землі від 24.05.2007 року. 

2.16. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 

13.01.2003 року. 

2.17. Про надання дозволу Почаївській Духовній семінарії на розроблення 

детального плану території земельної ділянки за адресою м. Почаїв, 

вул. Шевченка, 15. 

2.18. Про звернення до Старопочаївської сільської ради. 

2.19. Земельні питання. 

2.20. Різне. 

3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової 

інформації повідомлення про скликання двадцять другої сесії 

Почаївської міської ради VII скликання, організувати підготовку та 

проведення пленарного засідання сесії міської ради; забезпечити 

організаційно-технічне проведення сесії міської ради. 
 
 
 
 
 
 
 Міський голова         В.С. БОЙКО 
 


