
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 24 » травня 2017 року № Ч  ̂

Про звернення до Старопочаївської 
сільської ради

Розглянувши колективну заяву жителів м. Почаїв за вхід. № 422 від 
12.05.2017р., з метою захисту інтересів жителів територіальної громади м. Почаїв, 
керуючись Земельним Кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія міської ради

1. Звернутися до Старопочаївської сільської ради щодо припинення 
розроблення детального плану території в урочищі «Сивулька» до 
затвердження генерального плану м. Почаїв.

2. У разі наявності вільних земельних ділянок, визначити перспективною 
пропозицію щодо можливого обміну земельних ділянок між 
Старопочаївською сільською радою та Почаївською міською радою з метою 
передачі у власність в урочищі «Сивулька», користувачами яких є жителі 
м. Почаїв.

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

В И Р І Ш И Л А :

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » травня 2017 року №

Про затвердження містобудівної 
документації «Генеральний план 
сіл Старий Тараж та Комарин,
Кременецького району, Тернопільської 
області»

Керуючись п.42 ч.1.ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ч.ІО ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», ч.І ст.12 Закону України «Про основи містобудування», 
розглянувши містобудівну документацію «Генеральний план сіл Старий Тараж 
та Комарин, Кременецького району, Тернопільської області», розроблений 
архітектурно-проектним бюра «Арко» в особі СПД-ФО Огоньок В.О., беручи 
до уваги Протокол архітектурно-містобудівної ради при Управлінні 
містобудування та архітектури Тернопільської обласної державної адміністрації 
№ 1 від 11.04.2017р., Протокол громадських слухань від 23.04.2017р., сесія 

• Почаївської міської ради

1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план сіл Старий 
Тараж та Комарин, Кременецького району, Тернопільської області» 
розроблений архітектурно-проектним бюра «Арко» в особі СПД-ФО Огоньок

2. Оприлюднити дане рішення на веб-сайті Почаївської міської ради у 
встановлені законодавством терміни.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань

ВИРІШИЛА:

в.о.

іьних відносин та охорони навколишнього

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » травня 2017 року № 7 9 6

Про затвердження програми 
«Громадський бюджет Почаївської 

. міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017 рік»

З метою підтримки ініціатив активних громадян і громадських 
організацій Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, що 
спрямовані на вирішення соціальних та економічних проблем мешканців та 
виконання пріоритетних завдань Стратегії розвитку Почаївської МОТГ на 2017- 
2027 рр., а також для забезпечення прозорого та ефективного механізму 
надання фінансування проектів розвитку, відповідно до пункту 22 частини 1 
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити програму «Громадський бюджет Почаївської МОТГ на 
2017 рік» згідно додатку 1.

2. Головному бухгалтеру Почаївської міської ради ( Боцюк О. І.) при 
внесенні, змін до міського бюджету на 2017 рік виділити кошти для 
фінансування програми «Громадський бюджет Почаївської МОТГ на 2017 рік».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника

ВИРІШИЛА:

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

від « 24 » травня 2017 року № 7 ^ 7

Про затвердження робочого проекту 
«Реконструкція з добудовую 
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. за 
адресою: вул. Шкільна, 2, с. Старий 
Тараж, Кременецький район,
Тернопільська область»

Розглянувши лист директора Старотаразької ЗОШ І-ІІ ст. Курача С. Й. 
за вих. №38 від 10.05.2017 року, проектно-кошторисну документацію на 
робочий проект «Реконструкція з добудовую загальноосвітньої школи І-ІІ ст. за 
адресою:, вул. Шкільна, 2, с. Старий Тараж, Кременецький район, 
Тернопільська область», позитивний експертний звіт філії ДП 
«Укрдержбудекспертиза» у Тернопільській області №20-0894-16 щодо розгляду 
кошторисної частини проектної документації, керуючись Постановою КМУ 
№560 від 11.05.2011 року «Про затвердження Порядку затвердження проектів 
будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити робочий проект «Реконструкція з добудовую
загальноосвітньої школи І-ІІ ст. за адресою: вул. Шкільна, 2 с. Старий Тараж , 
Кременецький район, Тернопільська область» розроблений ТОВ ВКП «Нові 
будівельні технології» загальною кошторисною вартістю 4726,391 тис. грн., у 
тому числі: будівельні роботи -  3664,587 тис. грн.; інші витрати -  1061,804 тис. 
грн. (Зведений кошторисний розрахунок додається).

ВИРІШИЛА:

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » травня 2017 року

Про затвердження комплексної програми 
« Впровадження та застосування 
енергоефективних та енергозберігаючих 
заходів у закладах освіти Почаївської 
МОТГ на 2017-2019 рр.»

№ ^ 9 $

З метою забезпечення економії бюджетних коштів, раціонального та 
ефективного використання енергоресурсів у закладах освіти Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, відповідно до вимог Порядку розроблення та 
виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської 
міської ради №792 від 12.04.2017 р., керуючись п.22 ч.І ст.26 Закону України 

• «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну програму « Впровадження та застосування 
енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської 
МОТГ на 2017-2019 рр.» згідно додатку 1.

2. Фінансовому відділу Почаївської міської ради (головному бухгалтеру - 
Боцюк О.І.) при внесенні змін до міського бюджету виділити кошти, необхідні 
для реалізації заходів програми у 2017 році.

3. Внести відповідні зміни в програму соціально-економічного та 
, культурного розвитку Почаївської МОТГ на 2017 рік

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

рішення покласти на постійну комісію 
тку, інвестицій та бюджету.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 травня 2017 року №  7 7 У

Про затвердження Положення 
«Про відділ освіти 
Почаївської міської ради»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Закону України про освіту», рішення п’ятнадцятої сесії Почаївської міської ради 
№588 від 02 грудня 2016 р. «Про затвердження змін до структури, загальної 
чисельності та штатного розпису виконавчого комітету Почаївської міської ради 
на 2016р.», сесія міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про відділ освіти Почаївської міської ради 
(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 травня 2017 року

Про делегування представників 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади для роботи 
у складі Госпітальної ради 
Кременецького госпітального округу

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» , Постанови 
Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 932 «Про затвердження Порядку 
створення госпітальних округів», враховуючи лист Тернопільської обласної державної 
адміністрації № 03-1803/31-22 від 20.04.2017 року та висновки постійної комісії з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального захисту населення, сесія 
міської ради

1. Делегувати для роботи у складі Госпітальної ради Кременецького госпітального 
округу представників Почаївської міської об’єднаної територіальної громади:

Кучера Богдана Євстаховича -  головного лікаря Почаївської районної комунальної 
лікарні;

У Йвана Руслана Васильовича -  лікаря загальної практики сімейної медицини 
АЗПСМ м. Почаїв.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та соціального захисту 
населення.

ВИРІШИЛА :

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 травня 2017 року № 8&1

Про затвердження рішення 
виконавчого комітету міської 
ради № 83 від 27 квітня 2017р.

Враховуючи необхідність використання частини нежитлового приміщення 
комунальної власності Почаївської міської ради для власних потреб, з метою 
створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам звернень 
адміністративних послуг на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ч.З ст. 17, ст. 26 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, сесія Почаївської міської 
ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити п.1 рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради № 
83 від 27.04.2017р. «Про перспективу використання частини нежитлового 
приміщення по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв».

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 травня 2017 року №

Про відновлення вуличного освітлення 
у с. Старий Тараж Кременецького району,
Тернопільської області

З метою поліпшення умов проживання жителів села Старий Тараж, 
відповідно до рішення сесії Почаївської міської ради від 28.03.2017р. № 720 «Про 
затвердження програми будівництва та реконструкції електромереж та мереж 
зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, 
сесія Почаївської міської ради

1. Відновити вуличне освітлення по вул. Резніка та вул. Шкільна села Старий 
Тараж Кременецького району, Тернопільської області.

2. Почаївському міському голові Бойку В.С. отримати відповідні дозволи та 
укласти відповідні договора на проведення робіт по відновленню вуличного 
освітлення вказаного у п. 1 даного Рішення.

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

В И Р І Ш И Л А :

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 травня 2017 року №

Про відновлення вуличного освітлення 
у с. Комарин, вул. Зарічна, Кременецького району,
Тернопільської області

З метою поліпшення умов проживання жителів села Комарин, відповідно до 
рішення сесії Почаївської міської ради від 28.03.2017р. № 720 «Про затвердження 
програми будівництва та реконструкції електромереж та мереж зовнішнього 
освітлення вулиць населених пунктів Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, 
сесія Почаївської міської ради

1. Відновити вуличне освітлення по вул. Зарічна села Комарин Кременецького 
району, Тернопільської області.

2. Почаївському міському голові Бойку В.С. отримати відповідні дозволи та 
укласти відповідні договора на проведення робіт по відновленню вуличного 
освітлення вказаного у п.1 даного Рішення.

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

В И Р І Ш И Л А :

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 травня 2017 року № ^0^

Про відновлення вуличного освітлення 
у с. Комарин по вул. Польова Кременецького району,
Тернопільської області

З метою поліпшення умов проживання жителів села Комарин, відповідно до 
рішення сесії Почаївської міської ради від 28.03.2017р. № 720 «Про затвердження 
програми будівництва та реконструкції електромереж та мереж зовнішнього 
освітлення вулиць населених пунктів Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, 
сесія Почаївської міської ради

1. Відновити вуличне освітлення по вул. Польова села Комарин 
Кременецького району, Тернопільської області.

2. Почаївському міському голові Бойку В.С. отримати відповідні дозволи та 
укласти відповідні договора на проведення робіт по відновленню вуличного 
освітлення вказаного у п.1 даного Рішення.

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

В И Р І Ш И Л А :

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 травня 2017 року № 8 0 ь

Про погодження містобудівного 
розрахунку

Розглянувши лист-погодження ФО-П Шаховала Павла Володимировича № 
366 від 24.04.2017р. та містобудівний розрахунок для видачі містобудівних умов 
та обмежень по об’єкту: реконструкція нежитлових приміщень під магазин 
продовольчо-промислових товарів за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, 
відповідно до пп.6.1. договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016р., 
зареєстрованого в реєстрі за № 1455, керуючись Законом України «Про оренду 
державного та комунального майна», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Погодити ФО-П Шаховалу Павлу Володимировичу містобудівний 
розрахунок для видачі містобудівних умов та обмежень по об’єкту щодо 
реконструкції нежитлових приміщень під магазин продовольчо- 
промислових товарів за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області, затверджений директором 
ТОКП «Містобудівельник» Козіною М.Я.

2. Надати дозвіл ФО-П Шаховалу Павлу Володимировичу встановити 
тимчасову огорожу для проведення ремонтних робіт фасаду нежитлового 
приміщення по вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, що належить йому на праві 
договору оренди.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
пппмиг.ттгтпг.ті тті л п п и г м н и т і т р і я  т п я ц с п о р т у  Та зв’язку.

ВИРІШИЛА:

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 24 » травня 2017 року

Про внесення змін до програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської МОТГ на 2017 рік»

№ $0 ^

З метою забезпечення комплексного та ефективного соціально- 
економічного розвитку Почаївської МОТГ на 2017 рік, враховуючи зміни в 
прогнозних показниках надходжень до бюджету, керуючись п.22 ч.1ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.

2. Доповнити пріоритетний напрямок «Розвиток дорожнього та житлово- 
комунального господарства» завданням 4.4. «Розробка та впровадження 
програм ' розвитку та покращення житлово-комунального господарства» та 
наступними заходами:

«4.4.1. Розробка та реалізація програм спрямованих на покращення 
системи водопостачання.»

«4.4.2. Розробка та реалізація програм спрямованих на покращення стану 
електромереж та мереж зовнішнього освітлення.»

3. Внести зміни у додаток до програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської МОТГ на 2017 рік, доповнивши новим 
переліком цільових програм та викласти у редакції згідно додатку 1 до рішення.

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 24 » травня 2017 року № 8 0 ?

Про затвердження програми 
матеріально-технічного забезпечення 
навчальних закладів на території 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2019 роки.

У зв’язку з планом оптимізації освітніх закладів та створення опорної 
школи, керуючись п. 22 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія Почаївської міської ради

Е Затвердити програму матеріально-технічного забезпечення 
навчальних закладів на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2019 роки. ( Додаток 1).

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та 
соціального захисту населення.

ВИРІШИЛА:

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 29» 2017 року

Про відмову в поновленні договору 
оренди землі від 24.05.2007 року

№ %0<$

Керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельним кодеком України, ст.ст.25,п.1 ч.І ст.31, 33 Закону України 
«Про оренду землі», враховуючи неналежне виконання умов договірного 
зобов’язання, яке полягає в укладенні договору оренди асфальтованої 
площадки від 01.11.2016р. з ФО-П Антонюком О.Я. без погодження власника 
земельної ділянки, а також несплату орендної плати згідно рішення Почаївської 
міської ради №2031 від 26.12.2014 року та неосвоєння земельної ділянки 
протягом строку дії додаткової угоди №1 до договору оренди землі від 
24.05.2007 року, міська рада

ВИРІШИЛА
1. Відмовити в поновленні договору оренди землі від 24.05.2007 року, 

укладеного між Почаївською міською радою та ПрАТ «Українська 
енергетична група», об’єктом якого виступає земельна ділянка площею 
0,6650 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0380 в м.Почаїв по 
вул.Лосятинській,1 А, несільськогосподарського призначення (землі, що 
використовуються в комерційних цілях).

2. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 24.05.2007 року 
(реєстровий №040765/01838), орендарем якої виступає ПрАТ «Українська 
енергетична група» на підставі п.1 ч.І ст.31 ЗУ «Про оренду землі», у 
зв’язку із відсутністю намірів передачі в оренду земельної ділянки на 
підставі статті 33 Закону України «Про оренду землі» та не освоєнням 
земельної ділянки протягом строку дії додаткової угоди №1 до договору 
оренди землі від 24.05.2007 року.

3. ПрАТ «Українська енергетична група» (код ЄДРПОУ -  31306909) в 
двотижневий термін із моменту прийняття даного рішення міською 
радою звільнити земельну ділянку на умовах, визначених договором 
оренди землівід 24.05.2007 року.



4. Земельну ділянку, вказану в п.1 даного рішення зарахувати до земель, не 
наданих у власність чи постійне користування, забудовані землі, в т.ч. 
землі, що використовуються в комерційних цілях.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну депутатську 
комісію комісію з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 24 » травня 2017 року № 8 0 9

Про затвердження Переліку документів, 
які необхідно долучати до проектів рішень 
міської ради для вирішення земельних питань 
громадянам

Керуючись ст. 12,116,118,120,121,123,125, Земельного кодексу України, 
Законом України «Про землеустрій» та враховуючи висновки постійної комісії 
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, сесія міської ради

1. Затвердити Перелік документів, які необхідно долучати до проектів 
рішень міської ради для вирішення земельних питань громадянам 
(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони

овища.

ВИРІШИЛА :

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 24 » травня 2017 року № ЩО

Про внесення змін 
до цільової соціальної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2018 рр.

З метою забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку 
дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, якісного медичного 
обслуговування і харчування, керуючись п. 22 ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до цільової соціальної програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2017-2018 рр.

2. Додаток 1 до програми «Заходи програми та результативні 
показники на 2017 рік» доповнити пріоритетним напрямком «Організація 
діяльності літнього мовного табору».

3. Додаток 1 до програми викласти в редакції згідно додатку до 
даного, рішення.

4. Збільшити обсяг фінансування програми на 2017 рік на 9000 грн.

5. Внести зміни у відповідні графи таблиць, в яких зазначені загальні 
обсяги фінансування програми із врахуванням пункту 4 цього рішення.

6. Ко
комісію
соціальі аетЬ'1 г о

IIе і
Місь

виконанням^даного рішення покласти на постійну 
куль/ури, охорони здоров’я, молоді, спорту та

ґ '

В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
Рішення

«24» травня 2017 року № Ш

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2017 рік

Відповідно до статті 14 Бюджетного Кодексу України, керуючись 
пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2017 
рік 1564500 гривень за рахунок залишку коштів (бюджету розвитку) 
спеціального фонду станом на 01.01.2017 року, в тому числі за рахунок залишку 
освітньої субвенції 1514500 гривень:

1.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на 1564500 грн.
з них на:
• капітальні видатки (КЕКВ3000) 1564500 грн.
в тому числі:
КПКВ 0111020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями» (програма «Впровадження та 
застосування енергоефективних та енергозберігаючих заходів у  закладах освіти 
Почаївської МОТГна 2017-2019роки») 1564500 грн.

2. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2017 році 
буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету, згідно 
з додатком 1.

3. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 
фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток № 7 
до рішення Почаївської міської ради від 23 грудня 2016 року № 634 «Про міський 
бюджет на 2017 рік»), згідно з додатком 2.

4. Контроль ̂ за..виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань £оціально-економї4ного розвитку, інвестицій та бюджету.
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 травня 2017 року

Про проведення фестивалю «НгеатЕеБІ»

Розглянувши звернення громадської організації «Мріями нового покоління» 
вхід.№323 від 23.05.2017р. за вхід. № 319 від 04.04.2017р., з метою організації 
культурного дозвілля жителів Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесія міської ради

1. Погодити громадській організації «Мріями нового покоління» проведення 
благодійного фестивалю «ОгеатРезЬ) 04 червня 2017р. з 15.00 год. до 03.00 
год. в м. Почаїв, вул. Кременецька, на території вертолітного майданчика на 
підтримку учасників Антитерористичної операції в Україні.

2. Громадській організації «Мріями нового покоління» під час проведення 
фестивалю дотримуватись чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.
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