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Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 
№ 1090 від 21 грудня 2017 року

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Почаївської міської об єднаної територіальної громади на

2018-2019 роки

м. Почаїв 

2017 рік



1. ВСТУП

Програма соціального-економічного та культурного розвитку Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади (далі -  Почаївської МОТГ) на 2018-2019 роки (далі -  програма) розроблена 
з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку громади у 2018-2019 рр.

Основою для розробки програми соціального-економічного та культурного розвитку 
Почаївської МОТГ на 2018-2019 рік є: Конституція України, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385; План заходів 
на 2015-2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року №821, Стратегія 
розвитку Тернопільської області на період до 2020 року (затверджена рішенням Тернопільської 
обласної ради від 04.01.2016 №28) та План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку 
Тернопільської області на період до 2020 року (затверджений рішенням Тернопільської обласної 
ради від 02.08.2017 № 694), а також Стратегія розвитку Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2027 рр., затверджена рішенням сесії Почаївської міської ради 
№635 від 23.12.2017 року.

Методологічною основою розробленім Програми є постанова Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2017 р. № 411 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України 
на 2018-2020 роки” та наказ Мінрегіону від 30.03.2016 року №75 “Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально- 
економічного розвитку об’єднаної територіальної громади” .

Програма визначає основні завдання та заходи економічного, соціального та культурного 
розвитку Почаївської МОТГ, які забезпечують поступальний розвиток громади та спрямовані на 
досягнення стратегічних цілей, що лежать в основі Стратегії розвитку та враховують фінансову 
спроможність їх реалізації у 2018-2019 році.

Заходи програми орієнтовані, перш за все, на вирішення основних економічних та 
соціальних проблем в базових секторах економіки та соціальної сфери громади з урахуванням 
результативних показників програми соціально-економічного та культурного розвитку Почаївської 
МОТГ у 2017 році.



2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
Діяльність Почаївської міської влади у 2017 році була направлена на запровадження 

принципів прозорості та відкритості в управлінні громадою, посилення позитивних тенденцій в усіх 
сферах міської економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з 
енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозабезпечених верств населення. 
Аналізу виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Почаївської МОТГ у 
2017 році вказав на ряд факторів які стимулюють місцевий економічний розвиток та ряд факторів 
на які необхідно посилити акцент виправлення для можливості подальшого розвитку.

У 2017 році з пріоритетних напрямків, в яких здійснювались заходи були «розвиток 
дорожнього та житлово-комунального господарства», «покращення якісного стану комунального 
майна, у тому числі закладів освіти». Основні заходи, що були реалізовані по даному напрямку це 
оновлення матеріально-технічної бази Почаївського ККП, (за рахунок, як власних коштів так і за 
рахунок коштів субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних громад) покращенім системи 
водопостачання, водовідведення (запущено систему очисних споруд продуктивністю 200 мЗ/добу), 
проводяться заходи по відновленню вуличного освітлення в с. Старий Тараж та в с Комарин, 
поточний ремонт доріг, тротуарів та комунальних закладів. Також кошти спрямовувались на 
оновлення матеріально-технічних засобів навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та 
придбання мультимедійних засобів навчання.

По інших напрямках прийнято ряд цільових програм, фінансування яких планується 
продовжити у 2018-2019 роках.

В загальному, аналіз підтверджує правильність тверджень, які зазначенні у контексті 
стратегії розвитку Почаївської МОТГ. Недостатня кількість та фаховість кадрів, як один із найбільш 
значущих факторів, які впливають на можливість реалізації стратегії розвитку об’єднаної громади. 
Тому першочерговим завданням, яке потребує вирішення, це створення життєздатної системи 
управління громадою із застосуванням іт-технологій в управлінський діяльності. Для цього 
необхідно створити оптимальну організаційну структури виконавчих органів. По цьому напрямку є 
деякі напрацювання у 2017 році, зокрема це створення відділу освіти як юридичної особи, 
реєстраційної служби.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» 
№ 157-УІІІ від 05.02.2015 року із змінами та доповненнями, Почаївська міська об’єднана 
територіальна громада утворена у серпні 2015 рішенням сесії Почаївської міської ради від 07.08. 
2015 року № 2324.

2.1. Географічне розташування об’єднаної територіальної громади, опис суміжних 
територій.

Почаївська МОТГ знаходиться у Кременецькому районі Тернопільської області. Межує з 
півдня з с. Лосятин, з півночі з с. Комарівка, з заходу з с. Старий Почаїв, з сходу з с. Дунаїв. 
Відстань до районного центру м. Кременець складає 17 км., до обласного центру м. Тернопіль -  70 
км.

До складу Почаївської міської об’єднаної територіальної громади входить 4 населених 
пункти: м. Почаїв, с. Затишшя, с. Старий Тараж, с. Комарин. Загальна площа громади 54,2 км2.

2.2. Демографічна ситуація ОТГ;

Території 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Почаїв 7573 7639 7631 7609 7623 7753

Старий Тараж 965 970 1002 1021 1018 1021



Комарин 405 406 412 415 418 420

Затишшя 273 275 273 276 276 276

Аналіз демографічної ситуації показав, що показник кількості населення збільшився за 
рахунок позитивного сальдо міграції. Загальна кількість населенім становить 9470 осіб, в тому 
числі сільське населення становить -  1717, міське -  7753 осіб

2.3. Ринок праці ОТГ;
В Почаївській ОТГ зареєстровано 1300 офіційно зайнятих, в тому числі у бюджетній сфері -  

662 чол. Кількість працездатного населення становить 4800 чол. Найбільшими роботодавцями є 
Почаївська районна комунальна лікарня -  192 чол, ТзОВ «Об’єднана мода України -  202 чол., ДНЗ 
Почаївське ВПУ -  161 чол, Почаївська загальноосвітня школа Т-ТТТ ступенів -  125 чол. Станом на 
01.11. 2017 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить -  456 чол.

2.4. Стан розвитку інфраструктури ОТГ:
- Транспортна:
Загальна протяжність доріг Почаївської МОТГ становить 90,74 км. З них з асфальтним 

покриттям -  24,627 км ( в тому числі 5,2 магістральні дороги місцевого значення), з твердим 
покриттям -  31,200 км., із грунтовим покриттям -  34,913 км. У 2017 році було проведено поточний 
ремонт доріг загальною протяжністю 6 км. Проведено вирівнювання поверхні доріг спецтехнікою 
та вимощування в проблемних місцях дорожнім щебенем, а також проведений поточний ремонт 
асфальтного покриття по вул. Шевченка та по вул. Фабрична в м. Почаїв.

Потребують капітального ремонту такі дороги: в м. Почаїв -  вул. Березина, вул. Я. Мудрого, 
вул. Шевченка. В с. Старий Тараж вул. Колгоспна., вул. Шкільна.

Для сполучення м. Почаїв з районним центром - м.Кременець щоденно курсують маршрутні 
рейси з інтервалом 20-30 хв. (перша відправка 8:06, остання -  21:30).

Два рази на день курсує маршрутний рейс «Кременець - Ридомиль» через с. Старий Тараж.
Для сполучення м. Почаїв -  м.Тернопіль щоденно здійснюється 13 рейсів (перша відправка 

7:30, остання -  19:30), з яких 2 рейси транзитних, сполученням «Кременець-Кам’янець- 
Подільський», «Кременець -Тернопіль».

2.5. Соціальна сфера.
Соціальний захист, допомога та обслуговування.
На території Почаївської МОТГ працюють 15 працівників Кременецького територіального 

центру соціального обслуговування, які обслуговують одиноких престарілих, одиноко 
проживаючих, діти яких проживають за межами області, або діти яких - інваліди, пенсіонери та 
надають їм допомогу вдома. Загальна кількість осіб, що отримують такі послуги -  160 осіб. 
Асигнування по даному напрямку у 2017 році складають 764000 грн. Кошти у вигляді 
міжбюджетного трансферту передаються до районного бюджету для здійснення відповідних 
видатків через Кременецький центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Також реалізується міська комплексна Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки. Станом на 
01.11.2017 року в рамках реалізації даної програми було надано 8 матеріальних допомог учасникам



АТО на загальну суму 8000 грн., 53 допомоги малозабезпеченим верствам населення на суму 46500 
гри., 10 допомог на поховання на суму 18000 грн.

Реалізується Програма допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки. У 2017 році надано 2 
допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування на суму 3620 грн.

Окремо, через Кременецьке управління соціального захисту передано кошти на компенсацію 
пільг жертвам політичних репресій в сумі 16000 грн. та на виплату грошової компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, у сумі 17000 грн.

Розвиток громадянського суспільства.
У 2017 році для стимулювання розвитку громадського суспільства було проведено конкурс 

громадських ініціатив. В результаті конкурсу комісією було рекомендовано до фінансування 7 
проектів загальною вартістю 60 тис. грн. Партнерами конкурсу стали місцева громадська 
організація «Почаївська група». Аналогічний конкурс планується провести у 2018 році.

Також в рамках реалізації проекту «Експертна підтримка впровадження Стратегії розвитку 
Почаївської об'єднаної громади», що фінансується за кошти міжнародного фонду «Відродженім» 
виконавцем проекту, Тернопільською обласною громадською організацією. «Гуртом» проведено 
ряд заходів спрямованих на створення органів ОСН та ОСББ, підготовлена аналітична записка по 
даному напрямку діяльності в якій, зокрема, зазначається про необхідність подальшої роботи по 
стимулюванню до самоорганізації та громадської ініціативності та активності населення громади.

Освіта
На території Почаївської МОТГ функціонують 5 закладів освіти: Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Старотаразька ЗОШ І-ІІ ступенів, Затишанська ЗОШ І ст., Почаївський дошкільний навчальний 
заклад, Почаївський будинок дитячої творчості та спорту.

8.1. МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

№

Назва та місце 
розміщення

Рік
побудов
и
чи
капремо
нту

Проектна
потужність

Наповненість Основна
проблема

1

Почаївський 
дошкільний 
навчальний заклад

1986 150 168% Недостатня кількість 
закладів та будівель 
для повного 
забезпечення 
дошкільним вихованням 
усіх дітей громади. 
Значний обсяг 
споживання
енергоресурсів в діючих 
будівлях.

2 Почаївська ЗОШ I- 
ТТТ ступенів 
Старий корпус 
Новий корпус 
Приміщення

1956
1988
1977

1250 100% Старий корпус Школи 
потребує капітального 
ремонту (Блок Б). 
Наявна потреба в 
утепленні



інтернату фасадів усіх корпусів, 
інших заходів з 
енергоефективності. 
Проведення 
капітального ремонту 
шкільної їдальні

3 Старотаразька 
ЗОШ І-ІІ ступеня

1938 90 173% Недостатня площа 
приміщення, відсутність 
санвузлів, спортзалу. 
Необхідність утеплення 
фасадів,

4 Затишанська ЗОШ І 
ст.

1980 25 60% Перекриття даху, 
енергозберігаючі 
заходи

5 Почаївський будинок 
дитячої творчості та 
спорту

1977 660 140% Недостатня площа 
приміщення для 
навчання, застаріла 
матеріально-технічна 
база та інвентар

У 2017 році у трьох загальноосвітніх навчальних закладах освіти навчається 1305 учнів, 
позашкільною освітою займаються 576 дітей, дошкільною -  252 дитини.

Основними заходами у сфері освіти були: капітальний ремонт Почаївської ЗОШ І-ІІІ ст. із 
використанням енергозберігаючих технологій (блок А), капітальний ремонт підлоги із 
застосуванням енергозберігаючих технологій у Старотаразькій ЗОШ І-ІІ ст., матеріально-технічне 
забезпечення шкіл (придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнанім -  190,00 тис грн, 
придбання засобів навчання у фізичний кабінет Почаївської ЗОШ -  І-ІІІ ст. -  220 тис. грн. ) та 
поточний ремонт, в тому числі заміна частини вікон на енергозберігаючі, встановлення нових 
вхідних метало-пластикових дверей.

Культура.
У сфері культура на території Почаївської МОТГ функціонують такі установи та заклади: 

Почаївський міський будинок культури, Почаївський історико - художній музей, Почаївська 
бібліотека для дорослих та Почаївська бібліотека для дітей, клуб в с. Старий Тараж та сільська 
бібліотека, Почаївська музична школа.

У 2017 році прийнято рішення про утворення «Почаївської публічної бібліотеки», що 
передбачає утворення нової юридичної особи та реорганізації інших бібліотек шляхом приєднання 
до публічної бібліотеки.

Також проведено поточний ремонт конференц-залу Почаївського міського будинку культури з 
метою використання його як «громадської кімнати» для проведення сесій міської ради та 
організації навчальних семінарів та тренінгів, конференцій. Здійснено капітальний ремонт 
виставкового залу Почаївського історико - художнього музею (зал «Людина і космос), покращено 
матеріально-технічне забезпечення закладів.

Також в рамках реалізації цільової Програми організації свят та розвитку культури і мистецтв 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки на території громади 
проведено 7 культурно-масових заходів, в тому числі святкування Дня міста Почаїв, Дня рибака в с. 
Старий Тараж.



Медицина
Медичні послуги в Почаївській МОТГ надають Амбулаторія «ЗПСМ м. Почаїв», РКЛ 

«Почаївська районна комунальна лікарня», ФАП. в с. Старий Тараж та ФАП в с. Комарин. 
Дані заклади фінансуються із Кременецького районного бюджету та перебувають у 
комунальній власності району. Кошти медичної субвенції, передбачені на Почаївську 
об’єднану громаду у 2017 році у вигляді трансферу передані до Кременецького районного 
бюджету для фінансування медичних закладів, які знаходяться на території громади. У 2018 
році планується здійснювати фінансування медичних закладів таким самим чином.

В 2017 році окрім коштів медичної субвенції на дофінансування РКЛ «Почаївська 
районна комунальна лікарня» з міського бюджету будо додатково виділено 350000 грн. на 
заробітну плату мед. працівникам. Також на оплату за енергоносії виділені кошти в сумі 650 
тис. грн. 50 тис. грн. додаткових коштів з міського бюджету виділено на придбання 
комп’ютерного обладнання для Амбулаторії ЗПСМ м. Почаїв (п’ять ноутбуків).

2.6. Фінансово-бюджетна показники Почаївської МОТГ
Основними джерелами фінансування діяльності Почаївської міської ради у 2017 році були 

власні доходи у сумі 13000.00 тис.грн. Уточнений річний план становив 14561,18 тис.грн., відсоток 
виконання річного бюджету станом на 01.10.2017 року становить 106,9 %. Освітня субвенція у сумі 
10962,9 тис.грн., медична субвенція у сумі 7104,30,00 тис.грн., яка була перерозподілена відповідно 
на первинну ланку медицини в сумі 2131,29 тис.грн. та вторинну ланку медицини 4973,01 тис.грн. 
Додаткова дотація з державного бюджету становила 2984,00 грн., Базова дотація становила 4350,5 
тис. грн..

Одним із основних чинників фінансової допомоги громаді з боку держави є виділення 
коштів інфраструктурної субвенції для розвитку ОТГ. Почаївська громада отримала даної субвенції 
на суму 1094,7 тис. грн., за рахунок яких впроваджуються 4 інфраструктурних проекти.

№п
/п

Назва проекту Період
реалізації

Результат
впровадження

Кошторисна
вартість
обеєкта

1
Капітальний ремонт 
тротуару по вул. 
Лосятинська в м. Почаїв 
Кременецького району

Початок 
вересень 
2017 р., 
закінчення 
грудень 
2017 р.

Відновлено 409 м 
тротуару площею 
625 м2 по вул. 
Лосятинська в м. 
Почаїв, шляхом 
облаштування 
асф ал ьтобетонним 
покриттям.

401,597

2
Придбання спецтехніки 
(трактора) для 
Почаївського ККП (м. 
Почаїв, Тернопільська 
область, Кременецький р
он)

Початок 
жовтень 
2017 р., 
закінчення 
грудень 
2017 р.

Закуплено трактор 
типу "Беларус"- 
892 із 
допоміжним 
обладнанням ля 
Почаївського 
ККП

600



3
Реконструкція 
електричних мереж 0,22 
кВ для підключення 
електроустановок 
вуличного освітлення в с. 
Комарин Почаївської 
міської об'єднаної 
територіальної громади 
Тернопільської області.

3 вересня 
2017 по 
грудень 
2017 року

Встановлено та 
приєднано до 
електричних 
мереж 34 
світильники із 
LED-лампами.

222,942

Реконструкція 
електричних мереж 0,22 
кВ для підключення 
електроустановок 
вуличного освітлення у 
с. Старий Тараж 
Почаївської міської 
об'єднаної територіальної 
громади Тернопільської 
області.

Початок
вересень
2017р.-
закінченя
листопад
ня 2017 р.

Встановлено та 
приєднано до 
електричних 
мереж 25 
світильників із 
LED-лампами.

148,416

Результати SW O T-аналізу

Сильні сторони громади Слабкі сторони громади

Почаївська Лавра — центр 
паломницького туризму

Впізнаваність назви міста Почаєва в світі

Багата історична спадщина регіону

Відносно хороший стан автомобільних 
шляхів Почаїв-Тернопіль, Почаїв- 
Кременець

Відносно сприятлива екологічна ситуація

Гідрологічні ресурси р.Іква дозволяють 
розвивати рибне господарство та 
рекреацію

Самозайнятість частини населенім в 
зовнішній трудовій міграції

Відсутність містоутворюючих підприємств

Відсутність інфраструктури підтримки 
підприємництва

Недостатній рівень кооперативного руху в 
аграрному секторі та досвіду спільних 
проектів підприємців

Соціальні проблеми, обумовлені 
зовнішньою трудовою міграцією

Поганий стан доріг в межах населених 
пунктів об’єднаної громади

Слабкість інституцій громадянського 
суспільства

Низький технічний рівень доступу до 
Інтернету

Відсутність майданчиків комунікацій в 
громаді

Слабкі можливості для проведення 
змістовного дозвілля

Відсутність закордонних партнерів громади

Відсутність досвіду розробки програм та 
проектів соціально-економічних розвитку



Брак кваліфікованих кадрів для 
впровадження програмно-цільового методу 
формування бюджету громади

Загальний брак кваліфікованих кадрів у всіх 
галузях функціонування громади__________

Зовнішні можливост Зовнішні загрози

Стратегія розвитку Тернопільської 
області розглядає Почаїв як один з 
центрів паломницького туризму

Для розвитку об’єднаних громад 
виділяються значні кошти в державному 
бюджеті (кошти ДФРР на проекти 
розвитку, кошти державної субвенції на 
розвиток інфраструктури ОТГ)

На підтримку реформ в Україні виділені 
значні кошти міжнародної технічної 
допомоги (МТД)

Доступна експертна допомога в розробці 
програм та проектів соціально- 
економічних розвитку

Стабільно високий рейтинг Почаївської 
лаври серед всесвітніх центрів 
паломництва

Конкуренція об’єднаних громад за ресурси 
(кошти ДФРР та МТД, експертна допомога, 
тощо)

Залежність від агрохолдингів - орендарів 
паїв

Ризики провокуванім міжконфесійних 
конфліктів в наслідок військової агресії Росіїі

Безповоротна міграція в інші міста України

Несприйняття реформи об' єднання громад 
районною елітою

Бюрократичні та корупційні ризики

Нестабільність бюджетного фінансування

Ризики наростання інфляційних процесів

Політична та соціальна напруженість в 
державі___________________________________

3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОЧАЇВСЬКОЇ МОТГ НА 
2018-2019 РІК

ПРІОРИТЕТ І СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАНОЮ ГРОМАДОЮ

Напрям 1: Формування оптимізованої управлінської структури та забезпечення 
належного рівня кваліфікації посадовців;

Оперативні цілі:
активно використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології в секторі 

управління громадою та сприяти наданню послуг, необхідних для підвищення рівня доступності 
влади для всіх громадян.

забезпечити комплексний підхід до формування бюджету об’єднаної територіальної 
громади;

забезпечити прозорість та участь громадськості в бюджетному процесі;



Проблемні питання:
Низький рівень кваліфікації посадовців міської ради та бюджетних установ; 
Неоптимізована організаційна структура виконавчих органів міської ради; 
Низький рівень впровадження іт-технологій в управлінській структурі; 
Незбалансований підхід до формування бюджету громади;

№
Основні проекти та заходи Відповідальні

виконавці
Очікувані
результати

Індикатори
виконання

1 Участь керівників та працівників 
бюджетних організацій, 
працівників міської ради та її 
виконавчих органів в семінарах, 
гренінгах спрямованих на 
підвищення їх кваліфікації

Почаївська 
міська рада, 
бюджетні 
установи

Підвищення
кваліфікації
посадових осіб,
працівників та
керівників
бюджетних
установа

Кількість 
навчальних 
заходів у яких 
прийняли участь 
працівники та 
керівники для 
підвищення 
кваліфікації

2 Аналіз управлінської структури 
міської ради, створення нових 
відділів/, секторів, служб, (відділ 
освіти, планово-економічний 
відділ)

Виконавчий 
комітет 
Почаївської 
міської ради, 
Почаївська 
міська рада, 
підвідомчі 
організації

Вирішення
питанім щодо
оптимальної
структури
виконавчих
органів міської
ради

Проведення 
аналізу, 
прийняття 
рішення про 
внесення змін до 
штатного 
розпису міської 
ради.

3 Реалізація програм спрямованих 
на впровадження електронних 
інформаційних систем та іт- 
технологій в управлінській 
діяльності міської ради

Почаївська 
міська рада, 
підвідомчі 
організації

Запровадження
електронного
голосування,
створення
локальної
мережі,
впровадження
системи
електронного
документообігу

Зменшення час у 
на проведення 
засідань сесії 
міської ради, та 
процесу обміну 
інформацією.

4 Покращення процесу складання 
бюджету на основі програмно- 
цільового бюджетування

Почаївська 
міська рада, 
бюджетні 
установи

Запровадження
системного
аналітичного
обліку
господарської та 
операційної 
діяльності у 
бюджетних 
установах

Прийняття
розпорядчих
документів
направлених на
здійснення
обліку
господарської та
операційної
діяльності у
бюджетних
установах,
організація
моніторингу та
контролю за
бюджетним
процесом на всіх
стадіях

№
Основні проекти та 

заходи
Відповідальні

виконавці Очікувані результати
Індикатори
виконання

1 Проведення аналізу 
виконання дохідної

Почаївська 
міська рада

Збільшення дохідної 
частини бюджету

Зменшення різниці 
між плановими та



частини бюджету, в т.ч. 
податкового боргу, на 
постійній основі

міста фактичними 
надходженнями до 
бюджету міста 
Зменшення 
податкового боргу на 
2% в порівнянні 3 
початком року

2 Проведення системної 
роботи щодо 
поліпшення 
адміністрування 
податків, розширення 
податкової бази

Почаївська 
міська рада

Збільшення дохідної 
частини бюджету

Приріст надходжень 
на 5% у порівнянні з 
фактичними 
надходженнями 
минулого року

3 Здійснення 
моніторингу процедур 
закупівель

Почаївська 
міська рада

Запобігання 
порушенням 
законодавства з 
питань закупівель, 
обмеження 
конкуренції, 
завищення 
закупівельних цін

Зменшення порушень 
законодавства з 
питань закупівель, 
обмеження 
конкуренції, 
завищення 
закупівельних цін

Напрям 2: Надання адміністративних послуг 
Оперативні цілі:

розширення кількості адміністративних послуг, що надаються ; 
створення центру наданім адміністративних послуг; 

Проблемні питання:
відсутність центрів надання адміністративних послуг 
недостатня кількість адміністративних послуг .

№ О сновні проекти та заходи
В ідповідальні

виконавці
О чікувані

результати
Індикатори
вик онанн я

1 Створення Центру надання 
адміністративних послуг 
для підвищення якості, 
доступності та комфорту 
населення при отриманні 
адміністративних послуг

Почаївська 
міська рада

Відкриття
центру
надання
адміністративних
послуг

Відкрито 1 
територі альний 
центр

2 Розширення кількості 
адміністративних послуг,

Почаївська 
міська рада

Збільшення 
кількості послуг, 
що надаються в 
громаді

Збільшення 
кількості на 10% 
адмінпослуг

ПРІОРТЕТ II ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ

Напрям 1: Переорієнтування політики міської ради та об’єднаної громади в цілому в 
сторону охорони та ощадливого використання місцевих природніх ресурсів.

Оперативні цілі:
оцінка стану і тенденцій змін місцевих природніх ресурсів;



формувати цілісний просторовий комплекс природних , сільськогосподарських , 
житлових , промислових та рекреаційних зон з пріоритетом поступового розширення 
природоохоронних територій.

Проблемні питання (завдання):
Відсутність основних містобудівних та землевпорядних документів: нового 

Генерального плану, та детальних планів окремих територій, землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж міста Почаїв, сіл Старий Тараж та с. Комарин, технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації земель. Все це унеможливлює:

регулювання процесами забудови та землекористування, використання земельних 
ресурсів;
відкритість та доступність прийняття рішень про землекористування та забудову; 
прийняття заходів впливу щодо порушників містобудівного та земельного законодавства 

(самовільне та незаконне будівництво, не оформленім правовстановлюючих документів на 
землеволодіння).

№ О сновні проекти та заходи
В ідповідальні

виконавці
О чікувані

результати
Індикатори
вик онанн я

1 Організація проведення 
землевпорядних робіт, 
проектно-вишукувальних 
робіт, розробка технічної 
документації із землеустрою 
та інвентаризації земель

Почаївська 
міська рада, 
бюджетні 
установи

Створення умов 
для розробки 
основних 
містобудівних 
документів та 
ведення 
Державного 
земельного 
кадастру, 
визначення меж 
земельних ділянок 
окремих об’єктів та 
територій

Площа земель
міста, на яких
проведено
земельно-
кадастрову
інвентаризацію
(921 та)

2 Виготовлення 
правовстановлюючих 
документів на земельні 
ділянки комунальної 
власності, що перебувають у 
користування бюджетних 
установ

Почаївська 
міська рада, 
бюджетні 
установи

Встановлено межі 
земельних ділянок 
комунальної 
власності під 
об’єктами 
бюджетних установ 
та виготовлено 
правовстановлюючі 
документи

Встановлення меж 
17 земельних 
ділянок 
комунальної 
власності

3 Актуалізація даних та 
оновлення картографічних 
матеріалів

Почаївська 
міська рада, 
комунальні 
установи

Актуалізація 
землевпорядної та 
мі стобуд і ве л ьної 
документації

Частка земель 
міста, що внесена 
до міського 
земельного 
кадастру, % (86% 
загальної площі 
земель громади)

4 Розробка та затвердження 
основних документів 
містобудування:

Почаївська 
міська рада

Створення умов 
для єдиного 
концептуального

Виготовлено 
проектів 

(3 од.)



Генерального плану Почаєва, підходу в розбудові
детальних планів розвитку міської
окремих територій забудови,

Напрям 2. Застосування комплексного підходу до розвитку регіонального туристично
- рекреаційного сектору
Оперативні цілі:
підвищення конкурентоспроможності туристичного сектору громади;
перетворення туризму в одну з галузей підвищення економіки Почаївської МОТГ 

покращення рівня якості послуг, що надаються туристам, та промоція іміджу Почаївської МОТГ, 
як безпечної з якісними послугами та невисокими цінами на відпочинок, проживання та 
харчування;

збільшення кількості іноземних та внутрішніх туристів та збільшення тривалості їх 
перебування у місті.

Проблемні питання:
недостатня популяризація туристичного потенціалу Почаївської МОТГ в середині країни 

та за кордоном,
низький рівень розвитку туристичної інфраструктури міста.
недосконалість системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста.

№
Основні проекти та 

заходи
Відповідальні

виконавці
Очікувані
результати

Індикатори
виконання

1 Організація рекламно- 
інформаційних заходів для 
популяризації туристичної 
потенціалу громади

Почаївська 
міська рада

Збільшення потоків 
від внутрішнього та 
в’їзного туризму. 
Промоція іміджу 
громади як 
безпечної 3 
якісними послугами 
та невисокими 
цінами на 
відпочинок, 
проживання та 
харчування, 
виготовлення 
логотипу

Кількість
розміщеної реклами 
в засобах масової 
інформації та на 
зовнішніх носіях -  
10 од. Розроблено 
логотип громади.

2 Виготовленім промо- 
роликів про місто Почаїв, в 
рамках реалізації цільової 

програми розвитку туризму 
Почаївської МОТГ

Почаївська 
міська рада, 
бюджетні 
установи

Популяризація 
туристичних 
можливостей громади

Кількість 
виготовлених 
промо-роликів -
1 ОД.

3 Вироблення політики, 
спрямованої на створення 
нових туристичних 
продуктів

Почаївська
міська рада,
Почаївський
історико-
художній
музей

Розробка нових
туристичних
продуктів

Кількість нових 
туристичних 
продуктів - 2



ПРІОРІТЕТ III РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Напрям 1: Створення сприятливих умов для реалізації місцевих ініціатив та 
діяльності громадських об’єднань.

Оперативні цілі:
стимулювати діяльність ініціативних груп, громадських організацій, органів 

самоорганізації населення на виконання окремих завдань соціально-економічного розвитку 
об’єднаної громади.

створення сприятливих умов для інституційного розвитку організацій громадянського 
суспільства та міжсекторальної співпраці;

забезпечувати застосування громадського моніторингу як інструменту контролю 
діяльності міської ради.

стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному 
розвитку громади.

Проблемні питання:
відсутність системної роботи щодо налагодження ефективного громадського контролю за 

діяльністю органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування.
відсутність системного використання органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування потенціалу організацій громадянського суспільства для надання суспільно- 
значущих послуг.

відсутність належного рівня громадянської та правової культури населення, корпоративної 
культури партнерства влади і громади.

№ О сновні проекти та заходи В ідповідальні
виконавці

О чікувані
результати

Індикатори
виконання

1 . Забезпечення обов’язкового 
проведення міською владою 
консультацій з 
громадськістю щодо 
переліку випадків, коли такі 
консультації не проводяться, 
механізму запобігання 
порушенню вимог щодо 
обов'язковості таких 
консультацій

Почаївська 
міська рада, 
виконавчий 
комітет

Збільшення довіри 
населенім до 
органів міської 
влади та залучення 
громадськості до 
прийняття 
публічних рішень

Кількість 
консультацій з 
громадськістю, не 
менше 3

2. Створення умов для 
здійснення громадської 
експертизи проектів 
нормативно-правових актів, 
діяльності міської влади та 
органів місцевого 
самоврядування на 
відповідність принципам і 
цілям державної політики 
сприяння розвитку 
громадянського суспільства, 
неухильне реагування влади 
на висновки громадської 
експертизи

Почаївська 
міська рада

Створення 
сприятливого 
середовища для 
громадських 
організацій щодо їх 
участі у вирішенні 
питань місцевого 
значення

Кількість 
проведення 
щорічних 
громадських 
експертиз, (од.): 
не менше 3



3. Запровадження конкурсного 
відбору
розроблених організаціями, 
ініціативними групами 
громадянського суспільства, 
для виконання (реалізації) 
яких надається фінансова 
підтримка з бюджету міста

Почаївська
міська рада,
громадські
організації,
ініціативні
групи

Підтримка
суспільства,
спрямованих на
вирішення завдань
соціально-
економічного
розвитку

Рішення
Почаївської міської 
ради щодо 
затвердження 
положення про 
проведення 
конкурсу, 1 од.

4. Проведення семінарів, 
тренінгів, навчальних, 
просвітницьких заходів з 
питань сприяння розвитку 
громадянського суспільства, 
правової культури для 
неурядових організацій, 
населення, державних 
службовців

Почаївська 
міська рада, 
громадські 
організації

Підвищення 
кваліфікації з 
питань розвитку 
громадянського 
суспільства, 
правової культури 
для державних 
службовців, 
посадових осіб 
громадянського 
суспільства

Кількість 
навчальних 
семінарів, (од.): 
не менше 10; 
Кількість 
учасників, (осіб): 
не менше 50

ПРІОРИТЕТ IV. ВИРІВНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
СШЬСКИХ І МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ

Напрям 1: Поєднання в єдину систему інженерно-інфраструктурного розвитку та 
благоустрою міських і сільських територій об’єднаної громади.

Оперативні цілі:
забезпечити реалізацію програми реформування житлово-комунального господарства; 
технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово- 

комунального господарства;
організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери.
забезпечення безперервності розвитку та вдосконалення дорожньо-транспортної 

інфраструктури, підвищення її якісного стану; 
поліпшення системи зовнішнього освітлення; 

благоустрій територій;

Проблемні питання:
незадовільний технічний стан житлового фонду, інженерних мереж і споруд 

внаслідок зношеності основних фондів;
висока енергоємність більшості діючих систем енергопостачання;
недостатній рівень впровадженім енергоефективних і енергоощадних технологій на 

підприємствах комунального господарства, у житлових будинках та бюджетних закладах;
зношеність автомобільних шляхів м. Почаїв та незадовільний технічний стан дорожнього 

покриття;
зношеність комунальної техніки;
торгівля у невстановлених місцях та у місцях масового скупчення людей; 
відсутність системного моніторингу стану зелених насаджень;
незадовільний стан об’єктів благоустрою,в тому числі парків, скверів, інших об’єктів.



№ О сновні проекти та заходи
В ідповідальні

виконавці
О чікувані
результати

Індикатори
вик онанн я

1 Виконання
енергоефективних заходів 
Реалізація проектів 
будівництва та 
реконструкції зовнішніх 
мереж водопостачання та 
очисних споруд міста

Почаївська міська 
рада,
Почаївський 
ККП, бюджетні 
установи

Зменшення 
енергоспоживання 
Поліпшення 
санітарно- 
технічного стану 
наявних мереж

Зменшення 
енерговитрат на 
20%

2 Будівництво, добудова 
очисних споруд

Почаївський 
ККП, Управління 
капітального 
будівництва 
Т ернопі льської 
ОДА

Покращено 
екологічну 
ситуацію в громаді

Збудовано очисні 
споруди 
потужністю 300 
мЗ/добу

3 Впровадження 
енергоощадних заходів у 
бюджетних установах 
(школи, дитячі садочки та 
ін.)

Почаївська міська 
рада, бюджетні 
установи

Зменшення тепло- 
споживання, 
споживання 
електричної 
енергії будівель

Річна економія 
витрачання 
енергоресурсів на 
опалення 
Річна економія 
витрачання 
енергоресурсів на 
освітлення 
Річна економія 
витрачання 
енергоресурсів на 
гаряче
водопостачання

4 Поліпшення організації 
(сортування, переробка, 
утилізація), заходи з 
впровадження роздільного 
сміттєзбирання)

Почаївський ККП 
Почаївська міська 
рада

Покращення 
культури 
поводження 3 
побутовими 
відходами, 
санітарного стану 
рекультивації 
сміттєзвалища

Кількість 
контейнерів, що 
Необхідно 
придбати, 20 од. 
Кількість 
спецтехніки яку 
необхідно придбати 
- 1
Зменшення об’ємів 
захоронения ТПВ,

Напрям 2: Розвиток транспортної інфраструктури 
Оперативні цілі:
забезпечення безперервності розвитку та вдосконалення дорожньо-транспортної 

інфраструктури, підвищення її якісного стану;
поліпшення системи зовнішнього освітлення.

Проблемні питання:
зношеність автомобільних шляхів м. Почаїв та незадовільний технічний стан дорожнього 

покриття.
відсутність мереж зовнішнього освітленім на деяких вулицях Почаївської громади;



№
Основні проекти та 

заходи
Відповідальні

виконавці
Очікувані
результати

Індикатори
виконання

1 Капітальний ремонт
вулично-шляхової
мережі

Почаївський ККП Поліпшення стану 
дорожнього 
покриття вулиць 
громади 
Забезпечення 
безперебійного 
руху транспорту та 
пішоходів

Кількість об’єктів 
капітального 
ремонту -  1 од. 
Загальна площа, яку 
планується 
відремонтувати -  
тис м '

2 Поточний ремонт 
вулично-шляхової мережі

Почаївський ККП Поліпшення стану 
дорожнього 
покриття вулиць 
громади 
Забезпечення 
безперебійного 
руху транспорту та 
пішоходів

Загальна площа яку 
планується 
відремонтувати 5 
тис. м2

3 Придбанім нової 
комунальної техніки та 
устаткування

Почаївський ККП Забезпеченість 
Почаївського ККП 
спецтехнікою та 
обладнанням

Кількість придбаної 
спецтехніки 2, та 
обладнання 3

4 Модернізація та 
розвиток системи 
зовнішнього освітлення, 
а також проектування і 
будівництво або 
реконструкція додаткових 
електромереж та мереж 
зовнішнього освітлення у 
різних районах та 
вулицях

Почаївський ККП Зменшення 
споживання 
електричної енергії 
на 20 %.
Зменшення витрат 
бюджету на оплату 
послуг на зовнішнє 
освітлення

Кількість замінених 
ртутних та 
натрієвих 
світильників на 
світлодіодні 
світильники -  50. 
Протяжність 
реконструйованих 
мереж зовнішнього 
освітлення -1,5 км

Напрям 3: Благоустрій територій 
Оперативні цілі:

забезпечення якості міського середовища;
здійснення контролю стану об’єктів благоустрою на всій території громади; 
капітальний ремонт та рекострукція обектів благоустрою.
Проблемні питання:
торгівля у невстановлених місцях та у місцях масового скупчення людей, 
самовільне наклеювання оголошень, інформаційно-агітаційнихплакатів, 

реклами, які спотворюють зовнішній вигляд об’єктів благоустрою, 
відсутність системного моніторингу стану зелених насаджень, 
незадовільний стан обеєктів благоустрою, 
незадовільний стан міського парку 
відсутність дитячих майданчиків



№ Основні проекти та 
заходи

Відповідальні
виконавці

Очікувані
результати

Індикатори
виконання

2 Розробка Плану заходів з 
благоустрою та санітарної 
очистки територій

Почаївська 
міська рада, 
Почаївський 
ККП

Удосконалення 
існуючих 
механізмів 
контролю стану 
об’єктів міського 
благоустрою,

План заходів -  
1 од.

3 Контроль за самовільно 
розміщеними тимчасовими 
спорудами (СРТС) у 
відповідності до 
Положення про 
розміщення тимчасових 
споруд у м. Почаїв

Почаївська 
міська рада, 
Почаївський 
ККП

Забезпечення 
комфортного 
середовища для 
жителів та 
гостей міста

Впорядкування
самовільно
розміщених
тимчасових
споруд

4 Заходи з покращення стану 
благоустрою зелених 
насаджень загального 
користування

Почаївська 
міська рада, 
Почаївськи 
ЙККП

Покращення стану
об’єктів зеленого
господарства та
комфортності
мікроклімату
міського
середовища

стан об’єктів
зеленого
господарства

5 Проведення капітального 
та поточного ремонту 
об'єктів благоустрою

Почаївськи
ЙККП

Відновлення 
якісного стану 
об'єктів 
благоустрою 
(тротуарів, 
пам'яток 
архітектури, 
міського парку)

Покращено якісний 
стан об'єктів 
благоустрою

6. Відведення територій та 
облаштування дитячих 
майданчиків

Почаївськи
ЙККП,
ініціативні
групи
громадян

Відведено 
території та 
встанволено 
дитячі 
майданчики

Встанволено 4
дитячих
майданчики

Напрям 4: Забезпечення високого рівня розвитку гуманітарної сфери 
об’єднаної громади:

4.1. Соціальний захист населення та соціальна допомога.
Оперативні цілі:
підтримка різних категорій громадян через надання соціальної та матеріальної допомоги; 
поліпшення доступності для осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури 
міста;
Надання коштів на покриття пільг за житлово-комунальні послуги окремим категоріям 
громадян

Проблемні питання:
необхідність соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей 

загиблих (померлих) -  учасників АТО.
зростання кількості громадян, які потребують наданім соціальних послуг.



збільшення кількості людей з обмеженими фізичними можливостями

№
Основні проекти та 
заходи

Відповідальні

виконавці

Очікувані

результати

Індикатори

виконання
1 Забезпечення надання 

матеріальної допомоги 
учасникам АТО, членам їх 
сімей

Виконавчий 
комітет 
Почаївської 
міської ради

Поліпшення 
матеріального 
становища 
вказаної категорії 
громадян

Кількість 
громадян даної 
категорії яким 
надана допомога - 
10

3 Надання матеріальної та 
практичної підтримки 
громадським організаціям 
діяльність яких направлена 
на захист та підтримку дітей 
з обмеженими фізичними 
можливостями

Почаївська 
міська рада, 
громадські 
організації

Покращення умов 
проживання та 
соціальна адаптація 
дітей з обмеженими 
фізичними 
можливостями

Кількість 
організацій яким 
надано допомога - 
1

4 Надання матеріально та 
грошової допомоги 
малозабезпеченим верствам 
населення.

Виконавчий 
комітет, 
Почаївська 
міська рада

Збільшення 
кількості отримувачів 
соціальних 
послуг, полі пшення 
стану їх проживання 
шляхом надання 
допомоги у вирішенні 
питань соціально- 
побутового значення

Кількість 
отримувачів 
допомоги -  160 
осіб.

4.2.Підтримка дітей, сім’ї  та молоді 
Оперативні цілі:
підтримка творчої, ініціативної, обдарованої молоді та інститутів громадянського 
суспільства;
організація оздоровлення та відпочинку дітей громади;
раннє виявленім та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування;
Проблемні питання
недостатній рівень поінформованості молодого населення про види підтримки молоді та 

недостатня кількість громадських молодіжних організацій.
незадовільний стан здоров'я молоді; негативні явища в молодіжному середовищі тощо, 
збільшення кількості сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах; недостатня 

соціально-правова захищеність дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

№
О сновні проекти та заходи

В ідповідальні
виконавці

О чікувані
результати

Індикатор
виконання

1 Проведення заходів, 
спрямованих на сприяння 
творчому та 
інтелектуальному

Почаївська 
міська рада, 
бюджетні 
установи

Проведення заходів 
щодо підтримки 
ініціатив молоді, 
матеріальне

Охоплення 
культурно- 
мистецькими 
заходами -  понад



розвитку молоді, 
підвищення її культурно- 
освітнього рівня, 
організація роботи з 
талановитою та 
обдарованою молоддю та

заохочення
представників
обдарованої
молоді.
Створення умов 
для активної участі 
громадських 
організацій у 
формуванні та 
реалізації
державної політики 
щодо молоді

1000 осіб. 
Проведення 
конкурсу 3 
визначення програм, 
проектів, заходів, 
розроблених 
інститутами 
громадянського 
суспільства

2 Проведення
загальноміських заходів 
для молоді та заходів з 
попередження поширення 
негативних явищ в 
молодіжному середовищі

Почаївська 
міська рада, 
бюджетні 
установи

Збільшення 
кількості молоді, 
залученої до 
організації та 
участі в 
змістовному 
дозвіллі,
Підвищення рівня 
поінформованості

Охоплення 
загальноміськими 
заходами понад 
1000 осіб. 
Охоплення 
інформаційно- 
профілактичними 
заходами

3 Організація оздоровлення 
та відпочинку дітей, які 
потребують особливої 
соціальної уваги та 
підтримки;

Почаївська 
міська рада, 
Відділ освіти 
Почаївської 
міської ради

Оздоровлення 
дітей, які 
потребують 
особливої 
соціальної уваги та 
підтримки.

Оздоровлення 
20 дітей за 
кошти міського 
бюджету

4.3. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури та спорту
Оперативні цілі:
популяризація здорового способу життя;
розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та 

спорту, активного відпочинку та оздоровлення;
забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту міста 

Почаїв.
Проблемні питання:
недооцінка суспільством ролі масової фізичної культури і спорту для гармонійного 

розвитку людини, поліпшення її стану здоров’я, недостатній рівень рухової активності.
Забезпеченім участі місцевих команд зі спорту у змаганнях різного рівня (районного, 

обласного);
Незадовільний стан спортивної матеріально-технічної бази, відсутність сучасних 

спортивних споруд для проведення навчально-тренувального процесу зі спортивними 
командами міста з різних видів спорту та для занять масовим спортом широких верств 
населення.

№
Основні проекти та 

заходи
Відповідальні

виконавці
Очікувані

результати
Індикатори
виконання

1 Проведення 
фізкультурно-масових 
заходів оздоровчого 
характеру;

Почаївська
міська рада
Почаївський
будинок
дитячої
творчості та
спорту

Охоплення руховою 
активністю 
населення; 
створення умов для 
занять фізичною 
культурою та 
спортом,

Кількість населення, 
охопленого всіма 
видами фізкультурно- 
оздоровчої роботи -  
600. осіб.
Кількість спортивно- 
масових заходів



забезпечення 
активного дозвілля.

проведених у громаді- 
7

2 Відкриття нових 
відділень з видів спорту 
в Почаївському будинку 
дитячої творчості та 
спорту;
- виконання 
Календарного плану 
спортивних змагань, 
масових заходів 
згідно цільових програм 
розвитку фізичної 
культури та спорту;

Почаївський 
будинок дитячої 
гворчості та 
спорту

Охоплення руховою 
активністю 
населення; 
створення умов для 
занять фізичною 
культурою та 
спортом, 
забезпечення 
активного дозвілля

Збільшення кількості 
населення зайнятих 
фізичною культурою 
та спортом

3 Удосконаленім 
фізкультурно- 
спортивної матеріально- 
технічної бази

Почаївська
міська рада,
бюджетні
установи,
Почаївський
будинок
дитячої
творчості та
спорту

Створення сучасної
спортивної
інфраструктури

Розробка проектів під 
будівництво 1 
фізкультурно- 

спортивних споруд

4.4. Освіта 
Оперативні цілі:
збереження і розвиток мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 
відповідно до освітніх потреб мешканців громади;
підвищення професійного розвитку педагогічних кадрів та якості освіти;

Проблемні питання:
укомплектованість понад розрахункову потужність груп у дошкільних навчальних 

закладах;; наявність великої черги.
перевантаженість загальноосвітніх навчальних закладів та класів; зростання навантаження 

на викладацький склад.

№
Основні проекти та 

заходи
Відповідальні

виконавці
Очікувані

результати
Індикатори
виконання

1 Раціональне використання 
приміщень ЗНЗ,

Почаївська 
міська рада, 
відділ освіти, 
ЗНЗ

Задоволення потреб 
мешканців 
на здобуття 
загальної якісної 
середньої освіти

2 «додаткових» 
класів у
загальноосвітніх
навчальних
закладах

2 Проведення реконструкції 
(прибудови, надбудови) 
існуючих навчальних 
закладів.
Здійснення капітального 
ремонту спортивних залів 
у ЗНЗ

Почаївська 
міська рада, 
Бюджетні 
установи 
сфери освіти

Зменшення 
наповнюваності 
класів ЗНЗ і груп 
ДНЗ та покращення 
матеріально - 
технічної бази 
навчальних закладів

Збільшення
учнівських
місць -  за рахунок
реконструкції
основних
приміщень



Реалізація концепції Почаївська Підвищення якості Участь навчальних
реформування загальної міська рада, освіти учнів та закладів у дослідно-
середньої освіти «Нова 
українська школа».

відділ освіти, 
бюджетні

покращенім 
професійного рівня

експериментальних 
роботах різного

3

Формування 
компетентностей, 
необхідних для успішної 
самореалізації в 
суспільстві.

педагогічних кадрів рівня

4.5. Розвиток культури 
Оперативні цілі:
інфраструктурне забезпечення галузі культури; 
актуалізація та просування культурної пропозиції.
Проблемні питання:
відсутність сучасних цифрових технологій у роботі музейних закладів; 
невідповідність існуючої бібліотечної мережі сучасним потребам населення; 
недостатня інтеграція української культури у світовий культурний простір.

№ О сновні проекти та заходи
В ідпов ідальні

виконавці О чікувані результати
Індикатори
виконання

1 Запровадження сучасних 
інформаційних технологій. 
Використання сучасних 
інтерактивних форм 
популяризації музейних 
колекцій

Почаївський 
історико- 
художній музей

Функціонування
Почаївського
історико-художнього
музею
на високому рівні та 
утримання в 
належному стані 
музейних експонатів

оцифровані
музейні
предмети

2 Проведення культурно- 
масових заходів відповідно 
до цільової програми 
розвитку культури 
Почаївської МОТГ

Почаївська
міська рада,
заклади
культури
комунальної
власності

Створення умов для 
розвитку культури та 
мистецтв

Проведено 8 
культурно- 
масових заходів

3 Перетворення публічних 
бібліотек міста на сучасні 
культурно-інтелектуальні 
центри громади на основі 
технологічної та 
просторової модернізації, 
впровадження нових 
послуг:

Міські та
сільські
бібліотеки

Створення сервісних 
соціально- 
культурних центрів 
для спілкування 
дітей та молоді, 
осучаснення 
бібліотечної системи

Зростання: 
кількості 
відвідувачів 
заходів в 
бібліотеках

http://knmau.com.ua/chasopys/17_NBUV/docs/02_Doudnik.pdf


4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Перелік проектів, що планується реалізувати у 2018-2019 році

№ п/п Пріоритетне з яр лани я 
соціально-економічного 

розвитку

Заходи спрямовані 
на реалізацію  
пріоритетного  

завдання

Термін
виконай

ня

Обсяги фінансування (тис. грн.)
Всього Державин  

й бюджет
М ісцевий

бюджет
Інш і

дж ерела

1. ПРІОРИТЕТ І:
СТВОРЕННЯ ТА
РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ
СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ
ОБ’ЄДНАНОЮ
ГРОМАДОЮ

С т в о р е н н я  л о к а л ь н о ї  
м е р е ж і  Д Л Я  

к о м у н ік а ц ій  в 
г р г а н із а д ій н о -  
у п р а в л ін с ь к ій  
с т р у к т у р  і м ісь ко ї  р ади

2018 140 0 " 140 0

Модернізація веб
сайту Почаївської 
міської ради

2018 5 0 5 0

Будівництво центру 
надання
адміністративних
послуг

2019 2500 2250 250 0

П р о в е д е н н я  н а в ч а н н я  
п е р с о н а л у  м і с ь к о ї  
р ади ,  п ід в и щ е н н я  
к в а л іф ік а ц і ї

2018
2019

16,00 0 16 0

2. ПРІОРТЕТ II
ФОРМУВАННЯ ЗАСАД
СТАЛОГО
СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ

Завершення розробки 
Генерального плану м. 
Почаїв

2018 398,93 0 398,93 0

В и г о т о в л е н н я
гехн іч н о ї  до  кум  е н т а ц і ї
з ін в е н т а р и з а ц і ї
зем ел ь

2018 398 0 398 0

В и г о т о в л е н н я  
п р а в о в с т а н о  б л ю ю ч и х  

д о к у м е н т ів  на 
зе м е л ь н і  д іл я н к и  
к о м у н а л ь н о ї  в л а с н о с т і  
під к о м у н а л ь н и м и  
у с т а н о в а м и

2018 270 0 270 0

Встановлення 
(відновлення меж м. 
Почаїв)

2018 70 0 70 0

3. ПРІОРІТЕТ III 
РОЗВИТОК 
ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА

Проведення конкурсу 
громадських ініціатив 
на 2019 рік

2018 5 0 5 0

Р еал ізац ія  п р о ек т ів  
п е р е м о ж ц ів  к о н к у р с у  
г р о м а д с ь к и х  ін іц іатив

2018 140 0 140 0

4 ВИРІВНЮВАННЯ
СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСКИХ
І МІСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ
ОБ’ЄДНАНОЇ

Капітальний ремонт 
ЗОШІ-ІІІ ст. в м. 
Почаїв Кременецького 
району Тернопільської 
області з 
використанням 
енергозберігаючих 
технологій (Блок Б)

2018 1200 1200 0 0

ГРОМАДИ Капітальний ремонт 
(утеплення фасадів та 
часткова заміна вікон і 
вхідних дверей) ДНЗ 
на вул. Липовій, 4а в 
м. Почаїв
Кременецького району 
Г ернопільсько ї

2018 1856 0 1856 0



області

Капітальний ремонт 
харчоблоку в ДНЗ м. 
Почаїв

2 0 1 9 3 5 0 0 350 0

Реконструкція 3 
добудовою 
загальноо світньо ї 
ніколи І-ІІ ступенів за 
адресою: вул. 
Шкільна, 2 с. Старий 
Гараж

2 0 1 9 4 7 2 6 ,3 9 3781,11 945,28 0

Капітальний ремонт 
харчоблоку 
Почаївської ЗОШІ-ІІІ 
ст.

2 0 1 8 1 2 0 0 120 0

Переобладнання 
котельні Почаївського 
ДНЗ

2 0 1 9 1 5 0 150 0 0

Завершення 
капітального ремонту 
вул. Колгоспна в с. 
Старий Гараж

2 0 1 8 9 5 0 700 250 0

Придбання 
спецтехніки для 
Почаївського ККП 
(автогрейдера, 
сміттєзбиральних 
машин)

2 0 1 8 1 2 0 0 800 400 0

Капітальний ремонт 
тротуару по вул. 
Радивилівська в м. 
Почаїв

2 0 1 9 6 5 0 0 650 0

Реконструкція парку 
ім. Т.Шевченка в 
м. Почаїв

2 0 1 8 1 2 5 0 0 1250 0

В иготовлення 
проектн о ї 
д окум ен тац ії на 
будівництво очисних 
споруд  в м. П очаїв

2 0 1 9 1 3 0 0 130 0

ВСЬОГО 16525 8880,79 7644,21 0
5 Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми.

Відповідальним виконавцем Програми є Почаївська міська рада, безпосередніми виконавцями 
заходів програми є Почаївський комбінат комунальних підприємств, підвідомчі установи та 
організації, громадські організації, ініціативні групи, підприємці.

Безпосередній контроль за виконанням даної Програми здійснює виконавчий комітет 
Почаївської міської ради спільно із громадськими організаціями. Звіт про виконання Програми 
заслуховується двічі на рік на засіданнях постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету.

Заступник міського голови 

Секретар виконавчого комітету

А.В. Чубик 

Н.М. Лівар



Додаток 1
до Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку 
ПочаївськоїМОТГ на 2018-2019 р. р.

Перелік цільових Програм, що реалізуються на території Почаївської МОТГ у 2018-2019р.

№п/
п

Назва Програми Мета Обсяг 
фінансува 

ння у 
поточном 

у році 
(тис. грн.)

Заходи програми та обсяг 
фінансування (тис. грн.)

2018 2019

1 Програма організації 
свят та розвитку 
культури і мистецтв 
Почаївської міської 
об’єднаної
територіальної громади 
на 2017-2018 роки.

Збереження історичних 
цінностей та 
примноження української 
культури, розвиток 
традицій.

Проведення та 
урізноманітнення свят та 
культурно-масових 
заходів;

102,500 102,500

2 Програма розвитку 
фізичної культури і 
спорту
Почаївської міської 
об’єднаної
територіальної громади 
на 2017-2018 рр

Проведення спортивних 
змагань та заходів; 
Забезпечення участі 
команд в загально- 
районних та інших 
спортивних змаганнях; 
Підвищення активного 
дозвілля молоді

10,00 10,00

3 Програма оздоровлення 
га відпочинку дітей 
Почаївської міської 
об’єднаної
територіальної громади 
на 2017-2018роки.

Оздоровленім та 
відпочинок дітей.

Створення умов для 
освітньої, культурно- 
виховної, фізкультурно- 
оздоровчої та спортивної 
роботи дітей.

66,000 66,00

4 Програма соціальної 
підтримки 
малозабезпечених 
верств населення 
Почаївської міської 
об’єднаної
територіальної громади

Забезпечення соціального 
захисту населення.

Надання матеріальної 
допомоги жителям, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах;

110,000 110,00



на 2017-2018 роки. Надання грошової 
допомоги, в тому числі і 
на поховання.

5 Програма допомоги 
дітям-сиротам і дітям 
позбавлених 
батьківського 
піклування Почаївської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 
на 2017-2018 роки.

Забезпеченім соціального 
захисту дітей-сиріт, дітей 
позбавлених
батьківського піклування 
при досягненні 18- 
річного віку.

3,620 3,620

6 Програма 
«Реформування та 
розвиток житлово- 
комунального 
господарства 
Почаївської міської 
об’єднаної
територіальної громади 
на 2017-2018 роки»

Покращення поточної 
діяльності Почаївського 
комбінату комунальних 
підприємств;

Сприяння створенню 
органів самоорганізації 
населення, ОСББ, ОСН, 
вуличних комітетів;

Модернізація та 
оновлення основних 
засобів та комунальної 
техніки;

350,00 350,00 -
закупівля
додаткового
обладнання на
спецтехніку для
Почаївського
ККП

7 Міська Програма 
підтримки державної 
політики у сфері 
казначейського 
обслуговування 
бюджетних коштів 
Управління ДКСУ у 
Кременецькому районі 
Тернопільської області 
на 2015-2019 роки.

Підтримка державної 
політики в сфері 
казначейського 
обслуговування, 
забезпечення належного 
функціонування існуючої 
системи, удосконалення 
співпраці Управління 
державної казначейської 
служби з органами 
місцевого 
самоврядування.

15,00 15,00

9 Програма поводження з 
твердими побутовими 
відходами на території 
Почаївської міської 
об’єднаної
територіальної громади 
на 2017 -  2020рр.

Запровадження системи 
роздільного 
сміттєзбирання, 
покращення стану збору 
побутових відходів

100,00 40,00 -  
придбання 

контейнерів для 
роздільного 

сміттєзбирання

1500,00 -  
придбання 

спецтехніки 
-сміттєвоза



10 Програма 
ремонту та 
реконструкції вулиць 
і доріг населених 
пунктів Почаївської 
міської 
об’єднаної
територіальної громади 
на 2017-2018 роки

Забезпечення задовільних 
умов руху
автотранспорту й безпеки 
дорожнього руху на 
вулицях і дорогах 
комунальної власності у 
населених пунктах 
Почаївської міської 
об’єднаної територіальної 
громади .

3249,00 1095,00
140 -  
грейдерування 
вулиць, 5,000 -  
перерахунок 
проектної 
документації по 
капремонту вул. 
Колгоспна 950 -  
завершення кап. 
ремонту вул. 
Колгоспна,

2154,00 -  
Капітальни 
й ремонт 
вул.
Шевченка в 
м. Почаїв 
650,00- - 
кап ремонт 
тротуару по 
вул.
Радив илівсь 
ка 6,00 на 
проектну 
документац 
ію по кап. 
ремонту 
тротуару по 
вул.
Радив илівсь 
ка

12 Програма
«Розроблення
містобудівної
документації
Почаївської міської
об’єднаної
територіальної
громади»

Розроблення та 
завершення робіт по 
виготовленню 
генеральних планах м. 
Почаїв, с. Старий Тараж, 
с. Комарин для 
встановленім та 
відновлення меж 
території Почаївської 
міської об’єднаної 
територіальної громади 
для забезпечення сталого 
соціально -  економічного 
розвитку громади.

398,500 398,500 
завершення 

розробки 
генплану м. 

Почаїв

13 Програма 
«Впровадження та 
застосування 
енергоефективних та 
енергозберігаючих 
заходів у закладах 
освіти Почаївської 
МОТГ на 2017-2019
рр.»

Забезпечення 
раціонального 
використання 
енергетичних ресурсів за 
рахунок реалізації заходів 
з енергозбереження та 
підвищення енергетичної 
ефективності в освітніх 
закладах Почаївської 
МОТГ

7942,386 3015.995

1083.995 -  
капремонт 
Почаївської 
ЗОШ з 
використанням 
енергозберігаю 
чих технологій 
(Блок Б)

Капітальний 
ремонт ДНЗ

4926.391

4726.391 
«Реконстру
КЦІЯ 3

добудовою 
ЗОШ І-ІІ ст. 
в с. Старий 
Тараж, 
Кременецьк 
ого
району,Тер



(утеплення
фасадів,
часткова заміна 
вікон) в м. 
Почаїв по вул. 
Липова,2 -1832 
гри

Встановлення 
засобів обліку 
та засобів 
регулювання 
споживання 
енергоресурсів 
в Почаївській 
З О Ш - 100,00

нопільської
області»

Заміна 
котлів у 
Почаївсько 
му
дошкільном
У
навчальном 
у закладі - 
200

15 Програма «Сприяння 
поліції у підвищенні 
рівня безпеки громадян 
на території Почаївської 
міської об’єднаної 
територіальної 
громади»

Метою програми є 
підвищення рівня 
правосвідомості та 
обізнаності населення 
щодо можливості 
отримання якісних 
поліцейських послуг

20,00 20,00

Паливно-
мастильні
матеріали

16 Програма «Створення 
сучасних систем 
управління громадою на 
2017-2018 роки»

Підвищення якості 
управління діяльністю 
громади, забезпечення 
відкритості та прозорості 
дій міської влади через 
впровадження 
ефективних 
інформаційних та 
комуні каці йних 
технологій електронного 
врядування.

123,00 123,00
закупівля
обладнання для
встановлення
локальної
мережі

17 Програма «Розвитку 
земельних відносин та 
раціонального 
використання земельних 
ресурсів на території 
Почаївської міської 
об’єднаної
територіальної громади 
на 2017-2018 роки»

Розвиток земельних 
відносин на території 
Почаївської міської 
об’єднаної територіальної 
громади, забезпечення 
раціонального та 
ефективного 
використання земельних 
ресурсів, налагодження 
об’єктивного та 
систематичного їх обліку

598,00 598
198,00 -  
виготовлення 
топографічної 
основи (карти) 
для
інвентаризації
земель,
240 - 
Виготовити 
технічну 
документації з



інвентаризації
земель
60 -
Виготовлення
проекту
землеустрою
щодо
встановлення 
(відновлення) 
меж м. Почаїв 
100,00
виготовлення 
документацій із 
землеустрою на 
земельні 
ділянки під 
комунальними 
закладами та 
установами.

18 Реконструкція 
водопровідної мережі 
в м. Почаїв на 2017

2018 роки

Метою програми є 
підвищення життєвого 
рівня жителів м. Почаїв 
шляхом забезпеченім їх 
якісною питною водою та 
надання якісних послуг з 
водопостачання.

300,00 300 -  
реконструкція 
свердловини по 
вул. М. Рожко

19 Програми розвитку 
місцевого 
самоврядування в 
в Почаївській міській 
об’єднаній
територіальній громаді 
на 2017-2018 роки

здійснення комплексу 
заходів, спрямованих на 
демократизацію, 
публічність, правову та 
технічну підтримку 
органів місцевого 
самоврядування, його 
розвиток, захисту прав та 
інтересів територіальної 
громади, органу 
місцевого
самоврядування в різних 
органах влади та 
управліннях; ( судові 
збори ), внесення 
членських внесків до 
Асоціація міст України, 
фінансове забезпечення 
інших професійних 
послуг.

79,00



20 Програма розвитку 
туризму у Почаївській 
міській об’єднаній 
територіальній громаді 
на 2018-2019 роки

43 43,00
37,00
виготовлення
проморолика
про
туристичний
потенціал
громади
2.500 - 
Формування 
туристичного 
бренду 
громади, 
розробка 
логотипу 2,500,
2.500 - 
виготовлення 
рекламних 
матеріалів 
(буклетів, 
флаєрів, 
календ ариків, 
плакатів тощо) 
та їх поширення

Заступник міського голови 

Секретар виконавчого комітету

А.В. Чубик 

Н.М. Лівар



Додаток 2
до Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку 
ПочаївськоїМОТГ на 2018-2019 р. р.

■ ■ • • • • ■ ■ • •  • •  • ••Перелік показників соціально-економічного розвитку Почаївської міської
об'єднаної територіальної громади

Найменування показника Одиниця
виміру

Значення 
показника у 

2016 році

Значення 
показника у 

2017 році

2017 рік у 
відсотках до 

2016 року

І Демографічна ситуація

1 Чисельність постійного населення осіб 9342 9470 101

2 Чисельність постійного населення 
віком 1 6 -5 9  років

осіб 5525 5645 102

3 Кількість дітей віком до 16 років осіб 2041 2089 102

4 Демографічне навантаження на 
1000 осіб працездатного віку

%

5 Природний приріст (скорочення) 
населення

осіб 8 2 25

6 Загальний коефіцієнт вибуття 
сільського населення (на 1000 осіб 
наявного сільського населення)

проміле 21чол 126 чол 600

7 Внутрішня міграція населення в 
межах населених пунктів 
об'єднаної територіальної громади

осіб 243 373 153

II Економічна ефективність

8 Обсяг капітальних інвестицій на 1 
особу

грн.

у тому числі за рахунок коштів 
державного бюджету

грн. 533 115,59 21

у тому числі за рахунок коштів 
обласного бюджету

грн. 0 0 0

у тому числі за рахунок коштів 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади

грн. 178,62 178,77 100,08

9 Кількість підприємств малого та 
середнього бізнесу на 1000 осіб 
наявного населенім

одиниць 11 11 100

10 Кількість кооперативів на 1000 
осіб наявного населення

одиниць 0 0 0

у тому числі: _ 0 _ 0 0

обслуговуючих
сільськогосподарських

_0_ _ 0 _ _ 0 _

виробничих
сільськогосподарських

0 0 0

споживчих 0 0 0



11 Протяжність побудованих у 
звітному році доріг з твердим 
покриттям місцевого значення

км 0 0 0

12 Кількість проектів регіонального 
розвитку, що реалізуються на 
території об'єднаної громади у 
тому числі за рахунок:

одиниць 4 4 100

коштів державного фонду 
регіонального розвитку

1 0 0

коштів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад

3 4 133

інших джерел 1 1 100

13 Обсяг фінансування проектів 
регіонального розвитку, що 
реалізуються на території 
об'єднаної громади

грн.

за рахунок державного бюджету 5960000 1094700 18

за рахунок місцевого бюджету 789000 278,567 35

за рахунок інших джерел % 0 0 0

III Фінансова самодостатність

14 Доходи загального фонду 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу

грн. 1342,34 1537,67 114

15 Капітальні видатки бюджету 
об'єднаної територіальної громади 
(без трансфертів) на 1 особу

грн. 339,89 663,62 195

16 Частка базової дотації в доходах 
загального фонду бюджету 
об'єднаної територіальної громади 
(без урахування субвенцій)

% 20,9 15,5 74

17 Частка видатків бюджету розвитку 
в загальному обсязі видатків 
об'єднаної територіальної громади 
(без урахування власних 
надходжень бюджетних установ)

% 9,7 13 134

18 Обсяг надходжень до бюджету 
об'єднаної територіальної громади 
від сплати податку на доходи 
фізичних осіб на 1 особу

грн. 551,66грн на 1 
особу

561.78 грн. на 
1 особу

101,83

19 Обсяг надходжень до бюджету 
об'єднаної територіальної громади 
від плати за землю на 1 особу

грн. 146.38 грн. 

на 1 особу

80.26 грн на 1 
особу

54

20 Обсяг надходжень до бюджету 
об'єднаної територіальної громади 
від сплати єдиного податку на 1

грн. 221.021грн на 
1 особу

239,70грн на 
1особу

108



особу

21 Обсяг надходжень до бюджету 
об'єднаної територіальної громади 
від сплати акцизного податку на 1 
особу

грн. 438,19 на 1 
особу

454.07 грн 
на 1 особу

103

22 Обсяг надходжень до бюджету 
об'єднаної територіальної громади 
від сплати податку на нерухоме 
майно на 1 особу

грн. 31.79 грн. на 1 
особу

36.96 грн. на 1 
особу

116

IV Якість та доступність публічних 
послуг

23 Частка домогосподарств, що 
мають доступ до фіксованої 
широкосмугової мережі Інтернет, 
у загальній кількості 
домогосподарств об'єднаної 
територіальної громади

% 60 63 105

24 Забезпеченість населення 
лікарями загальної практики - 
сімейними лікарями на 1000 осіб 
наявного населенім на кінець року

осіб 0,6335 0,6335 100

25 Середня наповнюваність групи 
дошкільного навчального закладу 
об'єднаної територіальної громади

осіб 30 осіб 30 осіб 100

26 Частка дітей дошкільного віку 
охоплена дошкільними 
навчальними закладами, у 
загальній кількості дітей 
дошкільного віку

% 4,38% 9,87% 225

27 Середня наповнюваність класів 
загальноосвітньої школи 
об'єднаної територіальної громади

осіб 25.2 24.8 98

28 Частка дітей, для яких 
організовано підвезення до місця 
навчання і додому, у загальній 
кількості учнів, які того 
потребують

% 54% 60% 111

29 Частка дітей, охоплених 
позашкільною освітою, у загальній 
кількості дітей шкільного віку

% 43,5% 47% 108

ЗО Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
іноземної мови 160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з іноземної 
мови

% 20%



31 Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
української мови 160 балів і вище, 
у загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з 
української мови

% 58,8% 48% 81

32 Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
математики 160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з 
математики

% 25%

V Створення комфортних умов для 
життя

33 Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водопостачанням, у загальній 
кількості домогосподарств 
об'єднаної територіальної громади

% 2714аб

85,12%

2542аб

79%.

93

34 Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водовідведенням, у загальній 
кількості домогосподарств 
об'єднаної територіальної громади

% 206 аб 

6,46%

206 аб. 

6,46%

100

35 Частка домогосподарств, які 
уклали кредитні договори в 
рамках механізмів підтримки 
заходів з енергоефективності в 
житловому секторі за рахунок 
коштів державного бюджету (у 
тому числі із співфінансуванням з 
місцевих бюджетів), у загальній 
кількості домогосподарств 
об'єднаної територіальної громади

% невідомо Невідомо невідомо

36 Частка населених пунктів, у яких 
впроваджено роздільне збиранім 
твердих побутових відходів, у 
загальній кількості населених 
пунктів об'єднаної територіальної 
громади

% 0 25

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар виконавчого комітету Н.М. Лівар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

від «21 » грудня 2017 року № 1091

Про передачу коштів медичної 
субвенції з Почаївського міського 
бюджету до Кременецького 
районного бюджету

Для повноцінного функціонування системи охорони здоров’я на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 
101 Бюджетного кодексу України, проектом Закону України «Про Державний 
бюджет на 2018 рік» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШ ИЛА:

1. Передати кошти медичної субвенції, що зараховуватимуться до
Почаївського міського бюджету у 2018 р., в сумі 6928600 (шість мільйонів 
дев’ятсот двадцять вісім тисяч шістсот) грн., як міжбюджетний трансферт з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття медичної 
субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету в сумі 6928600 (шість мільйонів дев’ятсот двадцять вісім тисяч 
шістсот) згідно додатку 1 до даного рішення.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу 
та прийняття видатків медичної субвенції з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету.

ч. контроль за-виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціадцйо-екбномічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський го В.С. Бойко

Чубик А.В. і



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

від « 21 » грудня 2017 року № 1092

Про передачу коштів на видатки з 
оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв з Почаївського міського 
бюджету до Кременецького районного 
бюджету на галузь «Охорона здоров’я»

Враховуючи проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 
щодо джерел видатків з оплати комунальних послуг та енергоносіїв медичними закладами та 
установами, з метою забезпечення належного умов для функціонування медичних установ, 
що знаходяться на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2018 
році, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 93, 101 
Бюджетного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

1 Передати кошти з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Охорона 
здоров’я» на здійснення у 2018 році видатків з оплати комунальних послуг та енергоносіїв 
медичними закладами, що знаходяться на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади в сумі 650000 (шістсот п’ятдесят тисяч ) гривень.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття видатків іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету на галузь «Охорона 
здоров’я» в сумі 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч ) гривень згідно додатку 1 до даного 
рішення.

3. Доручити Почаївському міському голові підписати договір про передачу та 
прийняття видатків іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь «Охорона здоров’я» в сумі 650000 (шістсот п ’ятдесят тисяч ) 
гривень.

ВИРІШИЛА:

то рішення покласти на постійну комісію з питань 
ицій та бюджету.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » грудня 2017 року № 1093

Про передачу коштів з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь 
«Соціальний захист та соціальне 
обслуговування»

З метою здійснення соціального захисту та соціального забезпечення населення, на 
виконання вимог ст.З, 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в 
Україні», враховуючи Постанову КМУ №558 від 29.04.2017 року «Про затвердження 
Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги» керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 101 
Бюджетного кодексу України, сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати у 2018 році кошти з Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного 
трансферту на галузь «Соціальний захист та соціальне обслуговування» в сумі 110000 (сто 
десять тисяч ) гривень, в тому числі :

1.1. кошти на компенсацію пільг, що надаються через Управління соціального 
захисту населенім Кременецької РДА за житлово-комунальні послуги 
реабілітованим громадянам відповідно до Закону України «Про реабілітацію 
жертв політичних репресій в Україні», які проживають на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади в сумі 7000 (сім тисяч) гривень;

1.2. кошти на компенсаційні виплат, що надаються через Управління соціального 
захисту населення Кременецької РДА фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам нездатним до самообслуговування в сумі 23000 (двадцять 
три тисячі) гривень;

1.3. кошти на утримання соціального працівника Кременецького районного центру 
соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, який обслуговуватиме Почаївську міську 
об'єднану територіальну громаду в сумі 80000 ( вісімдесят тисяч) гривень.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького районного бюджету на галузь «Соціальний захист та 
соціальне обслуговування» в сумі 110000 ( сто десять тисяч ) гривень згідно додатку 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету на 
галузь «Соціальний захист та соціальне обслуговування» в сумі 110000 ( сто десять тисяч ) 
гривень.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » грудня 2017 року № 1094

Про передачу коштів з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь 
«Соціальне забезпечення»

Розглянувши лист Кременецького територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) № 806 від 05.12..2017 р. з метою забезпечення 
належного рівня соціального захисту та соціального обслуговування населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 89, 101 Бюджетного кодексу України, сесія 
Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1 Передати кошти з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Соціальне 
забезпечення» на оплату праці працівників, які надають соціальні послуги міському та 
сільському населенню на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
через Кременецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) у 2018 році в сумі 942000 (дев’ятсот сорок дві тисячі ) гривень.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття видатків іншої субвенції на 
галузь «Соціальне забезпечення» з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на оплату праці працівників, які надають соціальні послуги міському та 
сільському населенню на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
через Кременецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) у 2018 році в сумі 942000 (дев’ятсот сорок дві тисячі) гривень згідно додатку 1.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
видатків іншої субвенції на галузь «Соціальне забезпечення» з Почаївського міського 
бюджету до Кременецького районного бюджету на оплату праці працівників, які надають 
соціальні послуги міському та сільському населенню на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади через Кременецький територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) у 2018 році в сумі 942000 (дев’ятсот сорок дві 
тисячі) гривень.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » грудня 2017 року № 1095

Про передачу коштів з 
Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного 
бюджету на галузь «Освіта»

Розглянувши лист Відділу освіти Кременецької РДА щодо розрахунку вартості 
послуг методичного супроводу педагогічних працівників Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, з мето організації належного рівня начального процесу в освітніх 
закладах Почаївської МОТГ, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 89, 93,101 Бюджетного кодексу України сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Освіта» для 
забезпечення у 2018 році, делегованих Почаївською міською радою Відділу освіти 
Кременецької РДА, повноважень щодо методичного супроводу навчального процесу у 
загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської міської об'єднаної територіальної 
громади до кінця 2017-2018 навчального року в сумі 38000 (тридцять вісім тисяч ) гривень.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького районного бюджету на галузь «Освіта» в сумі 38000 
(тридцять вісім тисяч ) гривень згідно додатку 1 до даного договору.

3. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького районного бюджету на галузь «Освіта» в сумі 38000 
(тридцять вісім тисяч ) гривень.

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

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 »  грудня 2017 року № 1096
Про внесення змін до Програми
розвитку фізичної культури і спорту
Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади на 2017-2018
роки.

Враховуючи результати виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту 
на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році, з метою 
раціонального та ефективного використання бюджетних коштів у 2018 році, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки:

1.1. В розділ 5 в першому реченні, абзаці першому після слів «міським бюджетом в 
сумі» цифру «63000» замінити на «40000». В нижній таблиці цифру «33000» у 
клітинці, що відповідає обсягу фінансування на 2018 рік замінити на цифру «10000». 
У клітинці, що відповідає загальному обсягу фінансування цифру «63000» замінити 
на цифру «40000» відповідно.

1.2. Розділ 6 «Заходи програми» викласти у редакції згідно додатку 1.

2 . Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з питань 
соціально-економічного розвиткуОнвест ицій та бюджету

Міський голова •С. Бойко

Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 21 » грудня 2017 року № 1097

Про внесення змін до Цільової 
Програми організації свят та розвитку 
культури і мистецтв Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 
2017-2018 роки

Враховуючи результати виконання Цільової Програми організації свят та розвитку
культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році, з 
метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів у 2018 році, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської 
міської ради

1. Внести наступні зміни до Цільової Програми організації свят та розвитку культури і 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки:

1.1. В паспорті програми в розділі «Загальний обсяг фінансування» цифру 
«210000» замінити цифрою «202500» грн.

1.1. В розділ 5 в першому реченні, абзаці першому після слів «міським бюджетом в 
сумі» цифру «210000» замінити на цифру «202500». В нижній таблиці цифру 
«110000» у клітинці, що відповідає обсягу фінансування на 2018 рік замінити на 
цифру «102500». У клітинці, що відповідає загальному обсягу фінансування цифру 
«210000» замінити на цифру «202500» відповідно.

1.2. Розділ 6 «Заходи програми» викласти у редакції згідно додатку 1.

ВИРІШИЛА:

м даногр"-рішення покласти на постійну комісію з питань 
розвитку, інвестицій та бюджету

В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради №1097 
від «21 » грудня 2017 року

б.Заходи Програми

І Назва 
напряму 

діяльност 
і

Перелік заходів Строк
виконання

заходу'

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги 
фінансування

Очікуваний
результат

1 .Орга
нізація 
свят та 
розвиток 
культури 
та
мистецтв

1.1. Благо дійна 
акція для дітей- 
інвалідів та дітей 
сиріт

2017-2018 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

8000 грн. Організація 
концерту та 
свята із 
врученням 
подарунків.

1.2, День села 
Старий Тараж

2017-2018 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

4000 грн. Організація
свята,та
концерту.

1.3.Святкування 
свята
«Маслянипя»

2017- рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

1500 грн. Організація
свята та
концерту,
транспортне
перевезення
учасників
художньої
самодіяльно
стІ.,

1.4. Конкурс 
читців поезії 
«Невмеруше 
слово Кобзаря»

2017-2018 рік. Виконавчий
комітет

Місцевий
бюджет

8000 грн. Виділення
коштів на
відзначення
переможців
конкурсу
(закупівля
призів).

1.5.Відзначення 
Дня Перемоги

2017-2018 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

7000 грн. Проведення та
Організація
концерту.

І.б.Відзначепня 
Дня Матері

2017 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

1000 грн. Організація
концерту,

1.7.День міста 
Почаева

2017-2018 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

147000 грн. Організація
концертуда
проведення
святкових
заходів.

1.8.День рибака 
в с. Старий 
Тараж

2017-2018 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

10000 грн. Організація
концертуда
проведення
святкових
заходів.

1.9.Відзпачення 
Дня Прапора

2017-2018 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

500 грн. Транспортне
перевезення
учасників
художньої
самодіяльно
СТІ.,
організовано
концерт

1.10.Відзначення 
Дня
незалежності
України

2017 -2018 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

4000 грн. Організація
святкових
заходів.

1.11 .Конкурс 
виконавців 
української 
естрадної пісні

2017-2018 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

8000 грн. Проведення
дитячого
конкурсу.



«Почаївські
дзвіночки»
І.12.Відзначення 
Дня пам’яті 
голодомору

2017-2018 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

1000 ірн. Проведення
траурного
мітингу та
поминальної
панахиди
жертвам
голодоморів і
політичних
репресій.

2.Друк та
розповсю
дження
оголоше
ІІЬ.

2.1 Друк 
оголошень про 
проведення 
культурно- 
масових заходів.

2017 рік. Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2500 гри. Друк та 
розповсюджен 
ня оголошень 
про святкові 
заходи на 
території 
громади.

Всього: 202500 гри.

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » грудня 2017 року № 1098

Про внесення змін до 
Програми «Розвиток земельних 
відносин та раціональне використання 
земельних ресурсів на території 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 
роки.»

Враховуючи результати виконання Програми «Розвиток земельних відносин та 
раціональне використання земельних ресурсів на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки.» у 2017 році та потребу додаткових ресурсів на 
реалізацію заходів у 2018 році, з метою раціонального та ефективного використання 
бюджетних коштів, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Програми «Розвиток земельних відносин та 
раціональне використання земельних ресурсів на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки.» згідно додатку 1 до даного 
рішенім.

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

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



У К Р А ЇН А
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

r L n i u r  r n i u i / * A u u a  п и л  л ііс т т т .  г і -П м а  г і ; г і а«ДНІ#! Щ̂Л #̂1 Ж І-J 1.Т1ІЛ 4--JLj4_/JL*A
РІШЕННЯ

«21 » грудня 2017 року № 1099
м. 1 Іочаїв

Про міський бюджет на 2018 рік

т ^ / ч і  г-4 » n Л і т і  у11/чл гч г» т  -»і« т  >іг * у *-» /ч п л ттт ігї Гі у у г» л  утлгатт^.. -.--- _ . . .............. . ... — . . . . . .  ..... .... ....
і шиїлп^ошії пидашіл впкипаопши кишііс і )г нипаш^віид мі^олиі

враховуючи пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, відповідно до статей 20, 77 та пункту 18 
Прикінцевих та перехідних положень Бюджсіниіо кодексу України, пункту
23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 54293,9 тисяч гривень, в тому числі

^ 1 1 0 4  Л тттости гпирриї ППУЛПТЛ
А » I V «  А ±  дЕ»V/»»^#5 Д о л о м і т

ттл ул п м  чогопіипгл Л л ґ ї и п \ 7  МІРІ-.ЕЛГО ^тлs J i i l  b w i l / l l w i  U  Ар * м  ї ї  I J I f r  ................................. - --- -
. ГГЛГАТЧГШОШЧЧ/І V/ v i o ^ / n v  ± J

спеціального фонду міського бюджету 1098,5 тисяч гривень, згідно з 
додатком 1;

- пнДаїКИ МІСЬКОГО бюДЖСТу’ у Сумі 54293,9 ТИСЯЧ ГрИБЄКЬ, Б іОМу ЧИСЛІ
видатки загального фонду міського бюджету 52695,4 тисяч гривень, видатки 
спеціального фонду міського бюджету 1598,5 тисяч гривень;

- нрофіциі загального фонду міського бюджету у сумі 5GG,G тисяч 
гривень, згідно з додатком 2;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 500,0 тисяч 
гривень, згідно з додатком 2.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
міського бюджету на 2018 пік V позпізі відповідальних виконавців за• ' * .і м* і і г • ’
бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 52695,4 тисяч 
гривень та спеціальному фонду 1598,5_ тисяч гривень, згідно з додатком 3.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
міського бюджету у сумі 100,0 тисяч гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюлжетні трансферти з міського бюджету 
місцевим бюджетам, згідно з додатком 5.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде 
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6.

6. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 
50.0 тисяч гривень.



7. Затвеплити пепел і кг захищених статей винятків загального ДоннуА ' ’ Ж. ' ' ’ Ж ' '«/
міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;

І ГіП^ГЧІ rv »  /Ч ГТТ т т  т т т т у  т т / \ / і т т ж п ^  т > л  л г т л т і т л т і г ч л і т *ишіаіа iwmjпалпппл iiuwiji іа cnwpi ufiuw-iio,

- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію

■  *  W Л  » « г  4  №V fr-.Ч *~Ч « V  rv  V T ¥ W ¥ 1 *  \  W M  Л  1»-̂  a t  Ш Ж Г 4"Ь« я  -V f l  гВл¥ ¥ / l¥ f f T  tt І ІЧ  *¥Ч /4 *  <r V r t  T’* ¥  ¥ /ЧІНІСЦС0ПА yjJCI UlliüJlDIUlAj U|JU1 ^ L/JM1 ^UU^Uii liU /ЛІ 1 ріШ^ПЬ ІДПи J»
додатком 7.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, позики на покритгя тимчасових касових розривів 
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до прийняття

• * ■ •» •» • «• ч г т  • у  ■»-' А  п  -« гч *рішення иочаївської міської ради «про міський оюджет на /иіч рік» за 
пахунок коштів глиного казначейського пахунку на логовіоних умовах безА «/ '  '  А */ V '  * А «/

нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в 
ттрппіпчрпговому попялтгу пптпебу в ігпттях на оплату плані ппяпікникін
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
1 3 Л ' > П О У \ Ш І 1 * І о  т т  Й Г Г Т П Ш Ш Г  7 Т Ч  Т Р Т Т П Л П Т Г  Р П Р П Г 1 1 Л  О П Т Т О Т Т Л Ґ ' Т Ч Т і а і Ш ап л и н /  s / u  v w i v i v i j y i i  l i i j r  аьа д v i i j a v a » j  v u v p i  l 4V ^  u u ^ v u v v i  w  i u u > m ^

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються 
бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у
наїуральних показниках для кожної оюджєіної усіано»и виходячи з Оисяпв
відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік: 
до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 
У країни.

1 1 lit* j  н а п и о г ії  п, ТТТГЧ Tf*T*/>*kJTiTTAl »ТЖ т г ч -1 ^ 1  Ж^ТТЧГ»ТТТТ»Т п т т л т т а п т т т  ТТСЧТ'Л.і_ци ^mtjJUiaiviKi ф ирм ^оаН пл u iv q ia iiö n u i и фонду
міського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, 
визначені статтею 69і Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелом формування спеціального фонду міського 
бюджету на 2018 рік у тому числі фінансування, є кошти, отримані із 
загального фонду міського бюджету, відповідно до пункту 2 статті 72 
Бюджетного кодексу України.

14. Надати право міському голові протягом 2018 року приймати рішення 
щодо розподілу та перерозподілу ооеятів трансфертів л державної о оюджету 
місцевим бюджетам та з місцевих бюджетів у період між сесіями Почаївської 
міської ради за погодженням з постійною комісією з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету з наступним внесенням змін 
до рішення Почаївської міської ради про міський бюджет.



15. Налати ттпаво Фінансовому біллілу міської пали в ттпонесі' ' Л X - » ' ' • ' * ?  і 1 1  І ’

виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного 
розпорядників коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань,
^аТВ^О^риму V птттнгі <лїл тт-ж-ртчг тя гтттттопигі и гіттчічі р^пнлміцкпї
класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних 
призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та
/ > т т а т т і  п  т т т  т т т і »  »  / 1 ~ іг ч т т г г о х  » т т  Л т л т т ^ ї ^ Л ' г и т^и^ц іалоопш  фипДадш \яидл\^ і ̂ ,

ЛІь Г  л п л т т т д  л т п л г к г я ш ^ а х і  »•А ттгтт іи ір г іг л г л-«-V« *■ Ч/Лм і»іи;лті ^ ТшГ̂А Ди^/І^ЦІ-ЛНАЧМіТІ и у ш  І їй  V  ^ А ̂ Л. А

пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ до 
виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, 
Забезп ечи вш и  ПрИ ЦЬОМУ БйКОНаНКЯ ВИМОГ СТаТТі 5 І ЕІЮДЖЄТНОГО КОДСКСу 
України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності 
працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату 
(включаючи видатки на премії та інші види заохочень та винагород, 
матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого 
для бюджетних установ у кошторисах.

17. Додатки № 1- 3, 5-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Контроль за виконанням даного рішення доручити комісії з питань 

соціально-економічної о розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С. Бойко



Додаток Лї> 1
до рішення міської ради від 21.12.2017 № 1099

"Про міський бюджет на 2018 рік"

Доходи міського бюджету на 2018 рік
грн.

Код Найменування згідно 
з класифікацією доходів бюджету Всього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього
В т.ч.

бюджет
розвитку

10000000 Податкові надходження 18 320 000 18 320 000

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 8 800 000 8 800 000

1101 0 0 0 0 П одат ок т а зб ір  на доходи  фізичних о с іб 8  8 0 0  000 8 8 0 0  0 0 0

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника 
додатку у виг ляді заробітної плати

8 700 000 8 700 000

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування

100 000 100 000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 4 100 000 4 100 000

1402 0 0 0 0
Акцизний подат ок  з  вироблених в Україні 
підакцизних т овар ів (продукції)

6 5 0  000 6 5 0  0 0 0

14021900 Пальне 650 000 650 000

1403 0 0 0 0
Акцизний подат ок з  ввезених н а м ит ну  
т ерит орію  України підакцизних т оварів

2  5 3 0  000 2 5 3 0  0 0 0

14031900 Пальне 2 530 000 2 530 000

14040 0 0 0
А а /и зни й  п о да т о к  з  р е а л іза ц ії субєкпиш и  
госп одарю ван ня  р о зд р іб н о ї т оргівл і підакцизних  
т оварів

920  0 0 0 920  000

18000000 Місцеві податки 5 420 000 5 420 000

1 8 0 1 0 0 0 0 П о д а т о к  на м айно 2 060  000 2  0 6 0  000

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками обєктів нежитлової 
нерухомості

150 000 150 000

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками обєктів нежитлової 
нерухомості

250 000 250 000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 950 000 950 000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 250 000 250 000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 280 000 280 000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 180 000 180 000

1805 0 0 0 0 Єдиний подат ок 3 3 6 0  0 0 0 3 3 6 0  0 0 0

1



Спеціальний фонд

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 150 000 150 000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3 160 000 3 160 000

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників 50 000 50 000

20000000 Неподаткові надходження 2 318 500 1 220 000 1 098 500

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерцінної господарської діяльності 1 220 000 1 220 000

2 2 0 1 0 0 0 0 П лат а за  надання адм ініст рат ивних послуг 120  0 0 0 1 2 0  000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх

120 000 120 000

2 2 0 8 0 0 0 0
Н адходж ення в ід  орендно'! плати за  
корист ування цілісними м айновим и комплексами  
т а іншим держ авним  м айном

1 100  000 1 100  000

22080400

Надходження від орендної плати за користування 
цілісними майновими комплексами та іншим 
державним майном, що перебуває в комунальній 
власності

1 100 000 І 100 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 1 098 500 X 1 098 500

2 5 0 1 0 0 0 0
Н адходж ення від  платних послуг, щ о надаю т ься  
бю дж ет ним и уст ан овам и  згідн о  із  
законодавст вом

І  098  5 0 0 X 1 098  500

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно зх їх основною діяльністю 1 086 0 0 0 X 1 086 000

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 12  5 0 0 X 12 500

40000000 Офіційні трансферти 33 655 400 33 655 400

41000000 Від органів державного управління 33 655 400 33 655 400

4 1 0 2 0 0 0 0 Д о т а ц ії 9  3 5 9  2 0 0 9  3 5 9  2 0 0

41020100 Базова дотація 5 754 100 5 754 100

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоровя за 
рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

3 605 100 3 605 100

4 /0 3 0 0 0 0 С убвен ц ії 2 4  2 9 6  2 0 0 2 4  2 9 6 2 0 0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 17 367 600 17 367 600

41034200 Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 6 928 600 6 928 600

Всього доходів 54 293 900 53 195 400 1 098 500

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № 2
до рішення міської ради від 21.12.2017 № 1099

"Про міський бюджет на 2018 рік"

Фінансування міського бюджету на 2018 рік
гри.

Код
Найменування

згідно з класифікацією фінансування 
бюджету '

Всього Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

200000 Внутрішнє фінансування -500 000,0 500 000,0 500000

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

-500 000,0 500 000,0 500000

Всього за тином кредитора -500 000,0 500 000,0 500000

600000 Фінансування за активними опера піями -500 000,0 500 000,0 500000

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

-500 000,0 500 000,0 500000

Всього за тилом боргового зобовязання -500 000,0 500 000,0 500000

Секретар міської ради В.Я. Уйван

і



Д одаток Ліг З
д о  рішення міської рада  від  21.12. 2 0 17 .Х» 1099 

"Про міст,кий бю дж ет н а  2018 рік '

РОЗПОДІЛ
іщдагкіи міського бюджету на 2018 рік

гри

К од
програмної 
класифікації 
видатків та  

кредитування 
м ісцевих 

бю дж етів1

К од
т п к в к м

Б ;
ТКВКБМ

с 1

К од

ФКВКК*

Найм енування головного розпорядника, відповідального 
виконавш і, бю дж етної програм и або  напрям у  видатків 

згідна з типового відом чою .'ТП КВК М Б / 
ТКЇЇКБМ С

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього

в и д а т к и

с п о ж и в а н н я

3 них

р о з в и т к у
RcT.oro

в и д а т к и
с п о ж и в а н н я

3 НИХ

ви д а т к и

р о з в и т к у

зн и х

оплата праці
комунальні 
послуги та  
енергоносії

оплата праці
ком унальні 
послуги  та 
енергоносії

бюджет
розвитку

0100000 М іс ь к а  р а д а  (го л о вн и й  р о з п о р я д н и к ) 19 3(14 284) 19 304 280 503 100 503 100 516 000 16 000 500 000 500 000 19 820 280

0110000 М іс ь к а  р а д а  (в ід п о в ід а л ь н и й  в и к о н а в е ц ь ) 19 304 280 19 304 280 503 100 503 1 00 516 000 16 000 500 000 500 000 19 820 280

0110150 0 1 5 0 011 1

О р га н іза ц ій н е , ін ф о р м а ц ій н о -а н а л іт и ч н е  та  
м а т ер іал ь н о -т е х н іч н е  з а б е з п е ч е н н я  д ія л ь н о с т і 
о б л а с н о ї р а д и , р а й о н н о ї р а д и , р а й о н н о ї  у  м іс ії  
р а д и  (у  разі ї ї  с тв о р ен н я ), м іс ь к о ї, с ел и щ н о ї, 
с іл ь с ь к о ї р а д

4 365130 4  3 6 5  130 3 9 9 7  500 140  0 0 0 12 500 12 500 4 377 630

0113242 3 2 4 2 10 9 0
Ін ш і за х о д и  у  сф ер і с о ц іа л ь н о го  з а х и щ у  і 
с о ц іа л ь н о го  за б е зп е ч е н н я

Ш) 000 110  0 0 0 110 000

0114020 4 0 2 0 0 8 2 2

Ф ін а н с о в а  п ід т р и м к а  ф іл а р м о н ій , х у д о ж н іх  і 
м у з и ч н и х  к о л е к т и в ів , а н с а м б л ів , к о н ц е р т н и х  
т а  ц и р к о в и х  о р га н іза ц ій

97 000 9 7  0 0 0 97 000

0114030 4 0 3 0 0 8 2 4 З а б е зп е ч е н н я  д ія л ь н о ст і б іб л іо іе к 875 700 8 7 5  7 0 0 740  5 0 0 4 4  0 0 0 875 700

0114040 4 0 4 0 0 8 2 4 З а б е зп е ч е н н я  д ія л ь н о ст і м у зе їв  і в и с т а в о к 970 900 9 7 0  9 0 0 803  100 95  0 0 0 3 500 3 5 00 974 400

0114060 4 0 6 0 08 2 8
З а б е зп е ч е н н я  д ія л ь н о с т і  п а л а ц ів  і б у д и н к ів  
к у л ь т у р и , кл уб ів , ц ен т р ів  д о з в іл л я  т а  ін ш и х  
к л у б н и х  за к л а д ів

1 428 100 1 4 2 8  100 1 0 6 2  0 0 0 2 2 4  100 1 428 100

0115012 5 0 1 2 0 8 1 0
П роведеш п я н а в ч а л ь н о -т р е н у в а л ь н и х  зб о р ів  і 
зм а г а н ь  з  н е о л ім п ій с ь к и х  в и д ів  с п о р т у

10 000 10 0 0 0 10 000

0116030 6 0 3 0 0 6 2 0 О р і а н із а ц ія  б л а го у с тр о ю  н а с е л е н и х  п у н к т ів 2 195 000 2 195 0 0 0 500 000 500 000 500 000 2 695 000

0117442 7 4 4 2 0 4 5 6
У т р и м а н н я  т а  р о зв и т о к  ін ш и х  о б е к т ія  
т р а н с п о р т н о ї ін ф р а стр у к ту р и

530 000 5 30  0 0 0 530 000

0117680 7 6 8 0 0 4 9 0
Ч л е н с ь к і в н е ск и  д о  а с о ц іа ц ій  о р г а н ів  м іс ц ев о го  

с ам о в р я д у в а н .
3 850 3 8 5 0 3 850

0118700 8 7 0 0 0 1 3 3 Р е зе р в н и й  ф о н д 50 000 50  0 0 0 50 000

0119410 9 4 1 0 0 1 8 0
С у б в е н ц ія  з  м іс ц ев о го  б ю д ж е т у  н а  зд ій с н е н н я  
п е р е д а н и х  в и д а т к ів  у  сф ері о х о р о н и  зд о р о в я  за  
р а х у н о к  кош тів  м е д и ч н о ї с у б в е н ц ії

6 928 600 6  9 2 8  6 0 0 6 928 600

0119770 9 7 7 0 0 1 8 0 Ін ш і с у б в е н ц ії  з  м іс ц ев о го  б ю д ж с т у 1 740 000 ї 7 4 0  0 0 0 1 740 000



К од
проірам ної 

я пасн ф ш ц ц  
задатк ів  га 

кредитуваш ія 
м ісцеакх 

бю дж еті» '

К од
ТГіКВКМ

5 /
ТК В К ЬМ

с2

К од
Ф КВ К Б

3

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавш і. бю дж етної програми або напрям у видатків 

згідно з типовою  відом чою .ТП К В К М Б / 
ТКВКБМ С

'Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього

с и д а т х н  
сп о ж и ва м и  я

і  НИХ

аида>*ікч

р о з в и т к у
Всього

в и д а т к и

с п о ж и в а н и й

1 НИХ

ви д а т к и

р о з в и т к у

з них

оплата лраш
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуга та 
енергоносії

бю дж ет
розвитку

0600000 Відліт освіти міської ради (головний 
поітюядник)

33 391 120 33 391 120 28 987 900 2 264 300 1082 500 1 082 500 170 200 34 473 620

0610000 Відділ освіти міської ради (відповідальний 
виконавець)

33 391 120 33 391 120 28 987 900 2 264 300 1082 500 1 082 500 170 200 34 473 620

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті Києві), селищних, селах, 
обсотаних територіальних громадах

589 600 589 600 515 500 589 600

0611010 1010 0910 Наданім дошкільної освіти 5 317 900 5 317 900 3 953 100 576 400 355 800 355 800 5 673 700

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч.школою-дитячим садком, інтяонатом при 
школі), спеціалізованими шкалами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами

22 748 300 22 748 300 20 247 800 і 470 000 556 500 556 500 23 304 800

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи 3 ДІТЬМИ

1 595 000 1 595 000 1 368 700 110 400 1 595 000

0611100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами 
естетичного виховання (музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

3 070 700 3 070 700 2 902 800 107 500 170 200 170 200 170 200 3 240 900

0611170 1170 0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років

3 620 3 620 3 620

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

66 000 66 000 66 000

Всього 52 695 400 52 695 400 29 491000 2 767 400 1 598 500 1 098 500 170 200 500 000 500 000 54 293 900

Секретар міської ради В.Я. Уйвая



Додаток № 5
до рішення Почаївської міської ради від 21.12.2017 Хе 1099

"Про міський бюджет на 2018 рік"

Міжбюджетні трансферти ї міського бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік

ірн.

Код
бюджету

Назва місцевого бюджету 
адміністративно- 

територіальної одиниці

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
переданих видатків у 

сфері охорони здоровя за 
рахунок коштів медичної 

субвенції

Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього

в тому числі на:

на утримання закладів 
охорони здоровя

утримання 
територіального 
центру еоціальн. 
обслуговування

покриття витрат за 
енергоносії 

закладами охорони 
здоровя

утримання
соціального
працівника

методичне 
забезпечення 
навчального 

пронесу у ЗНЗ

на виплату грош. 
компенсації фіз. 
особам, які над. 
соц.посл.громад

для покриття 
витрат з відшк. 

пільг на ж-к пос 
для реабіліт.гр.

... Кременецький районний 6928600 1740000 942000 650000 80000 38000 23000 7000

Всього 6928600 1740000 942000 650000 80000 38000 23000 7000

Секретар міської ради В.Я. У Йван

1



Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Додаток № 6
до рішення міської ради від 21.12,2017 Ля 1099

"Про міський бюджет на 2018 рік"

гря.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
ТПКВКМБ

/
ТКВКБМС3

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою'ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС

Назва об'єктів відповідно до проектно 
кошторисної документації тошо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 
на завершеная 

будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 
поточний рік

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 500 000,0

0110000 Міська рада (відповідальний еиконавець) 500 000,0

0 1 1 6 0 3 0 6 0 3 0 0 6 2 0 О р га н іза ц ія  благоустрою н ас е л ен и х  п у н к т ів К ап іт а л ь н и й  р е м о н т  п ар к у 5 0 0  0 0 0 ,0

В сьо го 500 000,0

Секретар міської ради В.Я. Уйван

!



Додаток X» 7
до рішення міської ради від 21.12.2017 № 1099

"Про міський бюджет на 2018 рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2018 році1

ірн.

Код програмної 
класифікації' 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів1

Код ТПКВКМБ
/

ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчоюГГПКВКМБ / 
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом загальний та 
спеціальний фонди

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 217 000,0 217 000,0

0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) 217 000,0 217 000,0

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Комплексна ігрогама соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення ПочаівськоІ 
міської обєднаної територіальної громади на 2017 
- 2018 роки

110 000,0 110 000,0

0114020 4020 0822
Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних 
колективів, ансамблів, концертних та ниркових 
організацій

Цільова пограма організації свят та розвитку 
культури і мистецтв Почаївської міської 
обєднаної територіальної громади на 2017 - 
2018 роки

97 000,0 97 000,0

0115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 
неолімпійських видів спорту

Цільова програма розвитку фізичної культури і 
спорту Почаівської міської обєднаної 
територіальної громади на 2017 - 2018 роки

10 000,0 10 000,0

0600000 ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ р а д и  (головний розпорядник) 69 620,0 69 620,0

0610000 ' ВІДДІЛ ОСВІТИ МІСЬКОЇ р а д и  (відповідальний виконавець) 69 620,0 69 620,0

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

Цільова соціальна програма оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської міської обєднаної 
територіальної громади на 2017 - 2018 роки 66 000,0 66 000,0

06Ш 70 1170 0990
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

Цільова програма допомоги дітям сиротам і дітям 
позбавленим батьківського піклування 
Почаївської міської обєднаної територіальної 
громади на 2017-2018 роки

3 620,0 3 620,0

Всього 286 620,0 286 620.0

О.І. Бодюк

Секретар міської ради В.Я. Уйван

і



УКРАЇНА
ПОЧа іВСЬЕЛ м іс ь к а  р а д а  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

«21» грудня 2017 року №> - / / 0 0
м, Гіочаїв

Про затвердження структури, 
загальної чисельності та штатного 
розпису виконавчого органу Почаївеької 
міської ради на 2018 рік.

Керуючись статтями 26. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановою Кабінету Мініе"т>>.з України Ж268 від 09.03.2006 року « Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади , органів прокуратури, судів та інших органів » зі змінами та 
доповненнями ,наказом Міністерства граці України від 02Л0Л996року № 77 « Про 
умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та 
інших органів» , міська рада

ВИРІШИЛА:
І.Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчого органу Почаївеької 

міської ради на 2018 рік , згідно з додатком .МЬІ.
2. Затвердити штатний розпис апарату Почаївеької міської ради на 2018рік згідно 

із додатком №2.
3. Затвердити штатний розпис відділ у освіти Почаївеької міської ради на 20І8рік 

згідно із додатком №3.
4.Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань 
соціально-економічного розвитку. інвестицій та бюджету

М іський голова В.С.Бойко



,, додаток
до рішення двадцять сьомої сесії 
Ночаївської міської ради
сьомого скликання
від 21 грудня 2017 року № 1100

№
д / п

7

Структура та загальна чисельніеть виконавчого органу
__ _______ Почаївської міської ради на 2018 рік ______

Кількість

14_
15

Назва структурного підрозділу
________ тау посад______
Апарат міської ради 

Міський голова
! 2 Заступник міського голови з 

діяльності виконавчих органі
1

з Секретар ради
1 4 Керуючий справами( секрета 

виконавчого комітетуV
; 5 Староста

і  6
Фінансовий відділ 

Начальник відділу,головний
; / Спеціаліст 1 категорії
1 8 Спеціаліст II категорії
! Юридичний відділ
; 9 Начальник відділу
1 10 Спеціаліст

Земельний відділ
! 11 Начальник відділу
і 12 Спеціаліст І категорії
І 13 Спеціаліст

штатних одиниць
—і

______ Загальний відділ
Начальник відділу

1
%

т
5

Спеціаліст 1 категорії
М6 ^ Спеціаліст [ ■ ?
1 Відділ державної реєстрації іі ....
і 17 Начальник відділу 1

І
<і

і 18 Державний реєстратор 1! і
і Сектор ВОБ і 2
і 19 Завідувач сектору ВОБ “ і 1

А

| 20 Інспектор сектору ВОБ і 1
і

і 21 Секретар керівника | 3
і

і  22 Програміст системний і 3
].

23 Водій 1 1

І 24 Прибиральник службових приміщень
... р

і

і  25 Сторож 1 __________

1 26 Оператор газової котельні І 1
і Всього по апарату міської ради і 31

і



Самостійний структурний підрозділ
Відділ освіти Почаївеької міської ради

1 Начальник відділу освіти 1
2 Спеціаліст 1 категорії 1
3 Спеціаліст і 2

Всього по відділу освіти 4
Разом 35

Секретар міської ради В.Я.Уйван



„■ ІОДДТОК 1
до рішення двадцять сьомої сесії 
Почаївської міської ради 
сьомого скликання 
»ід 2 і грудня 2017 доку №11 00

ШТАТНИМ РОЗПИС з 01,01,2018 рік 
Почаївської міської ради

№
п/п

Назва структурного підрозділе 
та посад

Кількість І 
і штатних 
: одиниць

Посадовий
оклад (грн.)

S Фонд 1 
І заробітної 
і плати на 
і місяць (грн.)

1 Міський голова ! і' і. 5100 ,00 і 5100,00
2 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради
: 2
:

4 7 00 ,00 і 9400,00
; і

3 Секретар ради ‘ 9 4 7 0 0 ,0 0 ; 4700,00 j
4

іІ
Керуючий справами!' секретар ) 
виконавчого комітету

: \ 4 7 0 0 ,0 0 ; 4700,00 ;
; 1

1 5 Староста і і: 1 4 7 0 0 ,0 0 4700,00 І
6

:
;

Начальник відділу, головний 
бухгалтер

' і 3400,00 1 3400,00 і

\ і Спеціаліст ї-ї категорії ' 1 ' 3 1 0 0 ,0 0 ! з ю о , о о
\ 8 Спеціаліст ІІ-Ї категорії ! 2 2700 ,00 j 5400,00
9 Начальник юридичного відділу • ч і і 3400,00 ! 3400,00
10 Спеціаліст 1; І 2 2 0 0 ,0 0 ! 2200 ,00

1 11 Начальник земельного відділу і 1 3400,00 : 3400,00
І Л _ . Спеціаліст 1-ї категорії ; 1: 2. 3100,00 ; 3100,00
Ц з ^ Спеціаліст ! з І 2200 ,00
: 14 Начальник загального відділу ! і 3400,00 ! 3400,00
; 15 Спеціаліст 1-ї категорії і 3100,00 ! 3100,00
і : 6 Спеціаліст “9 2200,00 6600 ,00
і \ 1 Начальник відділу державної 

реєстрації
і 1 . ± 3400,00 ! 3400,00і 7

і

\ 18 Державний реєстратор І ІІ t 3350,00 1 3350,00
! І9 Програміст системний І І 2 0 4 9 ,0 0 ; 2049 ,00

20 Завідувач сектору ВОБ і 2. ! 2 1 1 8 ,0 0 ; 2118,00
2 1 Інспектор сектору ВОБ ! і ! 2 1 18 ,00 1 2118,00
22 Секретар керівника І і 2 0 8 9 ,0 0 : 2089,00

; 23 Водій S 1 І 2 1 71 ,00 І 2171,00
і 24 Прибиральник службових примі ш. 1 2 і 2156 ,00 і 4312,00 _І
; 25 Сторож ' і ; і 2 1 5 6 ,0 0 І 2156,00
І 26 Оператор газової котельні і 11 ! 2 1 56,00 1 2156,00
і Всього : 31 ; 1 93819ДО

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток З
до рішення двадцять сьомої сесії 
Почаївської міської ради 
сьомого скликання 
від 21 гру дня 201? року № ІІ 00

ШТАТНИЙ РОЗПИС з 0 1 .0 1 . 2 0 1 8  рік
_ Відділ освіти Початської міської ради

№ Назва структурного підрозділу Кількість {- - - —.........  іПосадовий і Фонд
п/п та посад 1 штатних | оклад (гри.) І заробітної

! ОДИНИЦЬ і ! плати на
іі | місяць (грн.)

1 Начальник відділу освіти ■ к | 1 '' 4600.00 [ 4600,00
2 Спеціаліст І катег орії і 1 3100,00 і 3100,00
3 Спеціаліст 2200,00 ' 4400.00

Всього : 4 12100,00

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

с ь о м е  с к л и к а н н я  д в а д ц я т ь  СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

«21 »грудня 2017 року - № //<0/
м. Почаїв

Про оплату праці 
на 2018 рік.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
та Постановою Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року 
« Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади , органів прокуратури, судів та інших органів » ,ст. 10,21 Закону 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Положення про 
преміювання, міська рада

В И Р ІШ И Л А і

1 .Оплату праці міському голові , заступникам міського голови , секретарю 
ради, керуючому справами (секретарю ) виконавчого комітету здійснювати 
відповідно до Постанови КМУ від 09,03.2006 року №268 « Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , 
органів прокуратури, судів та інших органів » та встановити надбавку за високі 
досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи - у розмірі 50 
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за 
вислугу років .

2. Надати дозвіл міському голові своїм розпорядженням відряджати у 
щорічну відпустку себе , заступників міського голови .секретаря ради,керуючого 
справами( секретаря } виконавчого комітету та надавати матеріальну допомогу на 
оздоровлення при наданні щорічної відпустки , матеріальну допомогу для 
вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує 
середньомісячної заробітної плати у межах фонду оплати пращ ,

3.Здійснювати щомісячне преміювання керівним працівникам апарату міської 
ради у процентному відношенні до посадового окладу з урахуванням надбавки за 
ранг,надбавки за вислугу років та надбавки за високі досягнення у праці:

-Міського голови Бойка В .(№90%;
-Заступників міського голови Максимчука С.В. та Чубика А.В,, по 80%;
-Секретаря міської ради Уйвана В.Я.- 80%;
-Керуючого справами!секретаря іниконавчого комітету Лівар Н.М.-10%
4. Надати дозвіл міському готові здійснювати преміювання міського голови , 

заступників міського голови /секретаря ради, керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету, виконуючого обов’язки старости з нагоди державних,



професійних свят та за підсумками роботи за рік в межах коштів передбачених на 
преміювання та економії коштів на оплату праці в розмірах визначених 
розпорядженням міського голови

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

«21  » грудня 2017 року -
м. Почаїв № / / 0 І
Про оплату праці виконуючого 
обоє ’язки старости сіл Старий 
Тараж та Комарин на 2018 рік.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування », та Постанови Кабінету Міністрів України ,N2268 від 09.03.2006 р. 
« Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади , органів прокуратури, судів та інших органів » зі змінами та 
доповненнями Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 .Встановити виконуючому обов'язки старости сіл Старий Гараж та Комарин 
Наклюцькій Юлії Миколаївні.:

- посадовий оклад у розмірі 4700гривень ;
-надбавку за 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування у розмірі 

90 гривень;
-надбавку за вислугу років у розмірі ЗО відсотків від посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг;
-надбавку за високі досягнення у прані 50 відсотків від посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг та надбавку за вислугу років ;
2. Здійснювати щомісячне преміювання у розмірі 10 відсотків до посадового 

окладу з урахуванням надбавки за ранг,надбавки за вислугу років та надбавки за 
високі досягнення у праці.

3. Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної 
відпустки , матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у 
розмірі ,що не перевищує середньомісячної заробітної плати у межах кошторисних 
призначень на оплату прані працівників апарату Почаївської міської ради на2018 рік

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з 
питань соціально-економічного оозвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «21» грудня 2017 року

Про надання дозволу на передачу на умовах 
позички частини нежитлового приміщення 
адміністративної будівлі Почаївської міської 
ради у с. Старий Тараж

Розглянувши відношення Почаївського будинку дитячої творчості та спорту 
№ 100 від 04.12.2017р. щодо передачі на умовах позички частини нежитлового 
приміщення сільської ради с. Старий Тараж площею 25,5м2 для розміщення двох 
груп гуртка особистісного розвитку дитини, з метою надання якісних освітніх 
послуг жителям сіл Старий Тараж, Комарин, керуючись ст. 793, ст. 827, ст. 828 
Цивільного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні, 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. Укласти договір позички між Почаївською міською радою та 
Почаївським будинком дитячої творчості та спорту на безоплатне 
користування частиною нежитлового приміщення площею 25,5 м2 за 
адресою: с. Старий Тараж, вул. Резніка, 7 для розміщення двох груп 
гуртка особистісного розвитку дитини.

2. Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти договір позички 
комунального майна Почаївської міської ради терміном 2 роки 11 
місяців.

3. Контройшг^за виконанням даного рішення покласти на постійну
о§5щсію з іштань житлово-комунального господарства та 

^бііу^щщної^^ашості^ромисловості, підприємництва, транспорту та
Ку^Г:ТП Д  Д  Д Т” '/

г: \  ; ' ' '

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2017 року №  HO ty

Про затвердження переліку видів 
громадських робіт у 2018 році на 
території Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади

Розглянувши лист Кременецького районного центру зайнятості № 04/875 
від 14.11.2017р., керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 31 Закону України "Про зайнятість населення", постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 "Про затвердження Порядку 
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру", сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік громадських робіт на 2018 рік на території Почаївської 
міської об єднаної територіальної громади, що мають суспільну корисну 
спрямованість, відповідають потребам Почаївської МОТГ та сприяють її 
соціальному розвитку:

- благоустрій та озеленення території Почаївської МОТГ, об’єктів соціальної 
сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, придорожніх смуг;

- роботи пов’язані з ремонтом водопостачання, вулично-дорожньої мережі на 
території Почаївської МОТГ;

- роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 
водоймищ, криниць, русел річок, укріпленням дамб, мостових споруд;

- впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних 
місць;

- роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери та 
адмінбудівель (дошкільних навчальних закладів, дитячих ігрових та 
спортивних майданчиків, закладів культури, освіти тощо) на території 
Почаївської МОТГ;

- Підсобні роботи та інші види суспільно-корисних робіт.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
:іщт&н% житловськрмунального господарства та комунальної 

&да^н6ся&;прб^оіовостіл^ транспорту та зв’язку.
‘ .: ‘ ; . . ? і

‘ ) /
Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2017 р.

Про встановлення розміру відрахувань частини 
чистого прибутку (доходу) комунальними 
унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 
до бюджету’ ГІочаївської міської ради на 2018 рік

Відповідно д о  пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України, пункту 29 
статті 26 Закон}' України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації 
постійної колб сії з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1 Затвердити частину чистого прибутку (доходу), що підлягає відрахуванню 
комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету Почаївської міської 
ради у 2018 році у розмірі 15 %.

2 Керівникам підприємств, що належать до комунальної власності Почаївської міської 
ради забезпечити у 2018 році відрахування до міського бюджету 15% чистого прибутку (доходу).

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2017 р. № І /0 &

Про затвердження Положення 

про порядок списання майна, що належить 

до комунальної власності Г!очаївської 

міської об’єднан ої територіальної громади

З метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що належить до 

комунальної власності Почаївської міської об’єднаної територіальної громади підприємствами, 

установами, організаціями на балансі яких перебуває комунальне майно та відповідно до Законів 

України «Пре місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», сесія Почаївської міської ради

1. Затверднім Положення про порядок списання майна, що належить до комунальної 

власності Почаївської міської об’єднаної територіальної громади (Додаток №1).

2. Встановити, що дане Положення розповсюджується на установи, організації та 

підприємства комунальної власності Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

балансі яких перебуває майно.

3. Контроль за виконанням даного 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 :

Міський годоші. уїЛ В.С. Бойко



Д одаток №  1

З а т в е р д ж е н о : 
рішенням сесії міської ради 
№ 1106 від 21 грудня 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок списання майна, що належить до комунальної власності Почаївської міської

об’єднаної територіальної громади
Положення про порядок списання майна, що належить до комунальної власності 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади (надалі -  Положення) розроблено 
відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України №1314 від 
08.11.2007р. «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», наказу 
Міністерства фінансів України №818 від 13.09.2016р. «Про затвердження типових форм з обліку 
та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», 
Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджених Наказом Міністерства 
фінансів України від 02.09.2014 року №879.

Загальна частина.
1. Це Положення визначає механізм списання об'єктів комунальної власності Почаївської 

міської об’єднаної територіальної громади, якими є:
- об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні 

матеріальні активи);
- матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами 

(засобами);
- іншими необоротними матеріальними активами (далі - майно).

Списанім майна здійснюється у спосіб, передбачений цим Положенням.
Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в 

законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна 
та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

2. Дія цього Положення поширюється на майно, що передане комунальному підприємству, 
установам, закладам та організаціям територіальної громади, закріплене за ними і перебуває на їх 
балансі.

3. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається 
окремими законами (об'єкти житлового фонду, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові 
комплекси підприємств тощо).

4. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, 
безоплатно передане комунальному підприємству, установам, закладам чи організаціям та щодо 
якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути 
економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для 
подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, 
розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії 
чи стихійного лиха, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим 
його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів 
України.

Морально застаріле та фізично зношене майно, придатне для подальшого використання, 
може передаватися комунальному підприємству, закладам, установам та організаціям, з 
подальшим його закріпленням за ними.

5. Суб’єктом управління у цьому Положенні визначено Почаївську міську раду - орган 
місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить та якому підпорядковуються 
підзвітні, підконтрольні суб'єкти господарювання (надалі -  су б ’єкт управління).

Суб'єктами господарювання у цьому Положенні є виконавчі органи міської ради, комунальне 
підприємство, установи, організації, заклади, що засновані на власності Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади (надалі - суб'єкти господарювання).



Прийняття рішення про списання майна.
6. Списання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, 

на підставі прийнятого суб'єктом управління рішення про надання згоди на його списання.
Списанім майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, 

наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження 
майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

Рішення про надання згоди на списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного 
будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) 
приймається суб’єктом управління лише за погодженням з державним органом приватизації за 
місцезнаходженням суб’єкта господарювання.

Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних 
матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить 
менш як 20 000 гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта відповідно до 
цього Положення.

Списання майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється таким суб'єктом 
відповідно до цього Положення.

7. З метою отримання згоди на списання майна суб'єкт господарювання подає суб'єкту 
управління разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

- техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться 
економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання 
майна, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

- відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім 
об'єктів незавершеного будівництва);

- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
- акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання (не 

подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);
- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що 

пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);
- відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням 

напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії 
відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного 
користування землею, кадастрового плану;

- відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення 
будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату 
припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна 
кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно- 
вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

У разі коли рішення про списання майна потребує погодження з державним органом 
приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання, такий суб’єкт подає зазначені 
документи відповідному органу приватизації разом з висновком суб’єкта управління щодо 
необхідності списання такого майна.

У разі потреби суб'єкт управління може запитувати від суб'єкта господарювання 
додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні 
паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, 
договори або їх проекти тощо). Вичерпний перелік додаткових документів надсилається 
суб'єкту господарювання у 10-денний строк з дати надходження зазначених документів.

8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається 
відповідним суб'єктом управління протягом ЗО днів з дати надходження документів, зазначених 
у пункті 7 цього Положення.

Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється у формі розпорядчого акта, а 
про відмову в наданні такої згоди - у формі листа.

Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:
- майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 4 цього Положення;
- суб'єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до 

списання;



- суб'єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням 
установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

- у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні 
та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна;

- відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.
9. Для розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна суб'єкт 

управління утворює комісію з розгляду питань стосовно списанім майна, склад, регламент 
роботи і повноваження якої затверджуються розпорядчим актом.

У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести за 
рішенням суб'єкта управління додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

Утворення суб'єктом господарювання комісії із списання майна, її завдання та
повноваження.

10. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності 
проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також 
для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі - 
комісія), головою якої є заступник керівника суб'єкта господарювання, а членами - головний 
бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, 
обліково-економічних та інших служб суб'єкта господарювання, а також залучені за вимогою 
суб'єкта управління його представники та інші фахівці.

Склад комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб'єкта 
господарювання.

11. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом 
державних інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб'єкт 
господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який 
підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

12. Під час списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених 
капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) до складу комісії в обов’язковому 
порядку включаються представники державного органу приватизації за місцем розташування 
майна.

13. Комісія:
- проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що

пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;
- проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних 

паспортів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
-визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або 

подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;
- установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична 

зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема 
у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, 
або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або 
виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

- визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, 
що підлягає списанню;

- здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, 
деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять 
дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на 
склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

- складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою 
формою.

14. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:
- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
- акти технічного стану майна, що пропонується до списання (не додаються у разі списання 

майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);
- акти на списання майна;
- інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних 

органів тощо (за наявності).



У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використанім майна, 
списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в 
результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням 
комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до 
протоколу засідання.

В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата 
введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, 
дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних 
елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться 
висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його 
списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються 
причини, що призвели до неї.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного 
стану затверджуються керівником суб'єкта господарювання.

Механізм списання майна.
15. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки 

після прийняття суб'єктом управління рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на 
списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

16. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим 
Положенням забезпечується безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого 
перебуває майно.

17. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, 
придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, 
отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках 
бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання майна основні засоби 
оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як 
вторинна сировина (металобрухт тощо).

18. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті 
списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

19. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що 
містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання, 
які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України 
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності" .

20. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, 
апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без 
попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого 
використання деталей.

21. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, спрямовуються відповідно до 
вимог законодавства.

22. Суб'єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають суб'єктам 
управління у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та 
оприбуткування звіт про списання майна.

У разі наявності зауважень до звіту суб'єкт управління повертає його суб'єктові 
господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового 
розгляду.

23. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб'єктом 
господарювання суб'єкту управління звіту про списання майна.



24. Керівник суб'єкта господарювання та члени комісії забезпечують згідно із 
законодавством подання суб'єкту управління достовірних матеріалів, передбачених цим 
Положенням.

25. Керівник суб'єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури 
списання майна відповідно до цього Положення.

26. Суб'єкт управління забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства 
здійснення контролю за дотриманням вимог цього Положення та цільовим використанням коштів.

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р ІIII Е Н II Я

від « 21 » грудня 2017 року

Про затвердження 
вартості гарячого харчування 
в закладах освіти Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2018 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», врахувавші 
інформацію директора Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кухаревич Варвари Омелянівни 
директора Старотаразької ЗОШ І-І1 ст. Курача Станіслава Йосиповича, завідувача 
Затишанської ЗОШ І ст. Воляшок Юлії Василівни завідувачки дошкільного навчальноп 
закладу міста ГІочаїв Янової Марії Андріївни про вартість гарячого харчування у заклада? 
освіти Почаївської міської об’єднаної територіальної громади та подані ними розрахунки 
сесія Почаївської міської ради

№  //? //

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити вартість гарячого харчування учнів у загальноосвітніх навчальни? 
закладах Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік } 
розмірі 15 гривень на день.

2. Встановити вартість харчування однієї дитини у дошкільному навчальному заклад 
міста Почаїв на 2018рік ЗО гривень на день.

3. У разі зміни вартості продуктів харчування або у разі зміни інших умов, як 
можуть впливати на вартість такого обіду, сесія міської ради може переглядати затверджену 
вартість.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на директора Почаївсько 
ЗОШ І-Ш ступенів Кухаревич Варвару Омелянівну, директора Старотаразької ЗОШ 1-П ст 
Курача Станіслава Йосиповича, завідувачку Затишанської ЗОШ І ст. Волянюк Юлій 
Василівну, завідувачку дошкільного навчального закладу міста Почаїв Я нову Марій 
Андріївну.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення 25 сесії, сьомого скликанні 
Почаївської міської ради від 12 жовтня 2017р. №1021 «Про затвердження вартості гарячоп 
харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської міської об’єднано 
територіальної громади на 2017-2018 навчальний рік».

постійну комісію з питан

Міський голова ( БОЙКО В.С.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року № / /  О  З

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. ГІлетяпка, 2а, 
гр. Трофимлюку ДЛ. і

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка , 2а, гр. Трофимлюка Д.І., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка, 2а та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр”, Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Трофимлюку Дмитру Іллічу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3218 у 
м. Почаїв, вул. Плетянка, 2а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Трофимлюку Дмитру Іллічу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка, 2а.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

В И Р І Ш И Л А

порядку.

4. дан1 покласти на постійну депутатську комісію з 
емельних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року № /  і  0 9

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд і
в м. Почаїв, вул. Заньковецької, 15, 
гр. Максимлюку ОЛ.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Заньковецької, 15, гр. Максимлюка ОЛ., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Заньковецької, 15, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Максимлюку Олександру Івановичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3816 у м. Почаїв, вул. Заньковецької, 15, землі житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту. ,

2. Передати гр. Максимлюку Олександру Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул.' 
Заньковецької, 15.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку.

В И Р І Ш И Л А

4. рішення покласти на постійну депутатську 
ірхітектури, земельних відносин та охорони

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року № /  / /  б?

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Грушевського, 12.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Грушевського, 12, гр. Мірецького С.В., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Грушевського, 12 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3715 у м. Почаїв, вул. Грушевського, 12, землі житлової 
та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Мірецькому Сергію Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Грушевського, 12.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А  :

порядку.

Міський гол

ч

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року № / / / /

Про затвердження технічної документації ,
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
в м. Почаїв, вул. Гайова, 20,
гр. Козаку Г.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова , 20, гр. Козака Г.А., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 20, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,18ё Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 
Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх  
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Козаку Григорію Андрійовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3801 у 
м. Почаїв, вул. Гайова, 20, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту. і .

2. Передати гр. Козаку Григорію Андрійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, 20.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством* 
порядку.

4. Контроль за виконанням 
питань містобудуван 
природного середов

Міський голо ао
е.

ня покласти на постійну депутатську комісію з 
земельних відносин та охорони навколишнього

/7

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ■

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ , , ,
№ т &

Від «21 » грудня 2017 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Книш Р.М.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Лесі Українки , 39/32, гр. Книш Р.М., 
яка просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова та 
передати дану ділянку у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні'* 
, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Книш Раїсі Марківні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0212 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3808 в м. Почаїв вул. Липова для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Книш Раїсі Марківні у власність земельну ділянку площею 0,0212 га 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / / / І

Про затвердження технічної документації ,
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства в
в м. Почаїв , вул. Монастирська, гр. Бойку І.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Монастирська, 9 гр. Бойка І.Д., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Поча)'в, вул. Монастирська, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :  <

1. Затвердити гр. Бойку Ігору Дмитровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0485 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3815 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв , вул. Монастирська, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бойку Ігору Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0485 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Монастирська. '

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № 1 1 ‘ У

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства в '
в м. Почаїв , вул. Молодіжна, гр. Романюку Б.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Молодіжна, 54, гр. Романюка Б.П., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Молодіжна, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :
і

1. Затвердити гр. Романюку Борису Пилиповичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0306 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3812 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв , вул. Молодіжна, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Романюку Борису Пилиповичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0306 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Молодіжна.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством
порядку. ;

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року № / / / /

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд ■ 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 44,
гр. Яшкірєвій М.С. .

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 44, гр. Яшкірєвої М.С., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка, 44, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Яшкірєвій Марії Семенівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0986 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3661 у 
м. Почаїв, вул. Шевченка, 44, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту. (

2. Передати гр. Яшкірєвій Марії Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0986 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шевченка, 44.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за вр ' покласти на постійну депутатську комісію з

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

питань містобу, 
природного сер<

, земельних відносин та охорони навколишнього

/П

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року № / і ^ 6

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку, .
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Суворова, 11, 
гр. Шнайдруку І.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 11, гр. Шнайдрука І.В., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 11, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Шнайдруку Івану Вікторовичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0789 га для будівництва та обслуговування житлового будинку^
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3574 у 
м. Почаїв, вул. Суворова, 11, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Шнайдруку Івану Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,0789 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 11.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством
порядку. і

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, ар^№мяя|^и земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища

МІСЬКИЙ голо В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року №

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення :
(відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для ведення ; :
особистого селянського господарства в 
в м. Почаїв, гр. Івлєвій М.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 37, гр. Івлєвої М.О., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25. 
Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр”, Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Івлєвій Марфі Онисимівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (н і місцевості) 
площею 0,2205 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3828 в м, Почаїв, вул. 
Шкільна ; площею 0,1182 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3829 в м. 
Почаїв, вул. Шкільна та площею 0,2508 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3827 в м. Почаїв, вул. Вишнева для ведення особистого 
селянського господарства землі сільськогосподарського призначення в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Івлєвій Марфі Онисимівні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,2205 га ; 0,1182 га в м. Почаїв, вул. Шкільна та площею 0,2508 га в м. 
Почаїв, вул. Вишнева для ведення особистого селянського господарства .

3. Зареєструвати речові права на земельні ділянки у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / / / У

Про затвердження детального плану 
території но зміні цільового призначення
земельної ділянки із земель для будівництва та '
обслуговування будівель торгівлі в землі 
для будівництва та обслуговування
будівель громадських та релігійних організацій ,
у м. Почаїв вул. Шевченка, 15.

Розглянувши заяву Почаївської Духовної семінарії Тернопільської єпархії 
Української Православної Церкви, яка просить затвердити детальний план території по 
зміні цільового призначення власної земельної ділянки із земель для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в землі для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій у м. Почаїв вул. Шевченка, 15, керуючись 
Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
"Про регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», Наказу МінрегІонбуду України від 16.11.2011 року № 
290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :  *

1. Затвердити Почаївській Духовній семінарії Тернопільської єпархії Української 
Православної Церкви детальний план території по зміні цільового призначення 
земельної ділянки із земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 
землі для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій площею 0,3429 га за кадастровим номером: 6123410500:02:001:0268 в 
м. Почаїв, вул. Шевченка, 15.

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

М іський В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬРМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ ,4*

від «21» грудня 2017 року №

Про затвердження технічної документації ■
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
в с. Комарин, вул. Шевченка, ЗО,
гр. Фарииі Г.О.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Фарини Г.О., яка просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку* 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, ЗО, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону 
України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", 
Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень",’ 
сесія Почаі'вської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Фарині Ганні Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123488200:02:001:0292' у с. Комарин, 
вул. Шевченка, 30, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту. '

2. Передати гр. Фарині Ганні Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Шевченка, 30.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
земельних відносин та охорони навколишнього

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Суворова, 29, 
гр. Сохацькому В.П. ,

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова , 29, гр. Сохацькоцо В.П., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 29, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст:
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сохацькому Валерію Петровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0782 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3813 у 
м. Почаїв, вул. Суворова, 29, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Сохацькому Валерію Петровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0782 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,' 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 29.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством, 
порядку.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № /

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення '
(відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства в
в м. Почаїв , вул. Гру шевського, гр. Бойку І.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Монастирська, 9, гр. Бойка І.Д., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бойку Ігору Дмитровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0973 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3814 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв , вул. Грушевського, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бойку Ігору Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0973 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Грушевського.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

.  №  / / / /  ;
Від «21» грудня 2017 року

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Книшу В.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Лесі Українки , 39/32, гр. Книш В.Г., 
який просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова, та 
передати дану ділянку у власність, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Книшу Вадиму Григоровичу проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1004 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3809 в м. Почаїв вул. Липова для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Книшу Вадиму Григоровичу у власність земельну ділянку площею 
0,1004 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Липова.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

М іський голова В.С.Бойко

4*



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року № / № З

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Варшавська, ЗО, 
гр. Коцюбі М Л .

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська , ЗО, гр. Коцюби М.Л., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в наїурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Варшавська, ЗО, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Коцюбі Миколі Лук’яновичу технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 та для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3820 у 
м. Почаїв, вул. Варшавська, 30, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Коцюбі Миколі Лук’яновичу безоплатно у власність земельну ділянку
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Варшавська, 30.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування^
природного середовища

» /  " ' З  V

/■' ■ -

земельних відносин та охорони навколишнього

М ІС ЬК И Й  ГОЛОВІ! В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Квіткова, 5, 
гр. Онишків С.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Квіткова, 5, гр. Онишків С.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Квіткова, 5, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Онишків Світлані Миронівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3583 
у м. Почаїв, вул. Квіткова, 5, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Онишків Світлані Миронівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Квіткова, 5.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
* * * ■" [ітектури, земельних відносин та охорони

В И Р І Ш И Л А

порядку.

і

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 54, 
гр. Романюку Б.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Молодіжна , 54, гр. Романюку Б.П., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 54, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Романюку Борису Пилиповичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3811 у 
м. Почаїв, вул. Молодіжна, 54, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Романюку Борису Пилиповичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 54.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

М '. ?.
Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / №  б

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
в с. Комарин, гр. Фарині Г.О.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Фарини Г.О., яка просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити ір. Фарині Ганні Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,3838 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0293 для ведення особистого 
селянського господарства у с. Комарин, землі сільськогосподарського призначення в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Фарині Ганні Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3838 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин .

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

В.С . Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / / / 7

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
в с. Комарин, гр. Фарнні Г.О.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Фарини Г.О., яка просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 
с.Комарин, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про 
землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія 
Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Фарині Ганні Олексіївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,5900га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0294 для ведення особистого 
селянського господарства у с. Комарин , землі сільськогосподарського призначення в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Фарині Ганні Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,5900 га для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

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

В И Р І Ш И Л А :

порядку.

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
НОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Липова, 58, 
гр. Книш Р.М.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. /[.Українки, 39/32, гр. Книш Р.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Липова, 58, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Книш Раїсі Марківні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0490 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3807 у м. Почаїв, вул. 
Липова, 58, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Книш Раїсі Марківні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0490 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Липова, 58.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

М іський голова.

\

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

від «21» грудня 2017 року №

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Суворова, 2а, 
гр. Бондару С.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова , 2а, гр. Бондара С.В., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 2а та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону 
України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", сесія Почаївської міської ради

1. Затвердити гр. Бондару Святославу Васильовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3819 у 
м. Почаїв, вул. Суворова, 2а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Бондару Святославу Васильовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Суворова, 2а.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудувані ' льних відносин та охорони навколишнього
природного середовш

В И Р І Ш И Л А

порядку.

/

М іський г о л о в і В.С. Бойко



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року № / / З  0

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Волинська, 40, 
гр. Гичці Г.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Волинська, 40, гр. Гички Г.І., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 40 та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 
Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гичці Галині Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 і а для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3818 у м. Почаїв, вул. 
Волинська, 40, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гичці Галині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Волинська, 40.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / / З /

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в 
в м. Почаїв, вул. Липова, гр. Бойку І.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Монастирська, 9, гр. Бойка І.Д., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Липова, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126,186 
Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх  
обтяжень", сесія Почаївської міської ради.

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бойку Ігореві Дмитровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:3821 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Липова, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бойку Ігореві Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Липова.

3. Зареєструвати речові права на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

Міський голова
ц ■"

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / / Д /

Про затвердження детального плану 
території но зміні цільового призначення 
земельної ділянки із ведення особистого 
селянського господарства під землі для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в с. Старий Тараж  
гр. Вихованець Л.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Я. Мудрого, 9/7, гр. Вихованець Л.М., 
яка просить затвердиш детальний план території по зміні цільового призначення власної 
земельної ділянки із ведення особистого селянського господарства під землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. 
Старий Тараж, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, "Про регулювання містобудівної діяльності", Постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку 
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу 
Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердиш гр. Вихованець Людмилі Михайлівні детальний план території по зміні 
цільового призначення земельної ділянки із ведення особистого селянського 
господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд площею 0,3074 га за кадастровим номером: 
6123488200:02:001:0057 в с. Старий Тараж.

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

^Г)

Міський голова^

\
> . \ ч

'ч4-.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № //33

Про затвердження детального плану 
території по зміні цільового призначення 
земельної ділянки із ведення особистого 
селянського господарства під землі для 
будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд в м. Почаїв вул. Галицька, 
гр. Гаврилюк І.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Галицька, 20, гр. Гаврилюк І.П., яка 
просить затвердити детальний план території по зміні цільового призначення власної 
земельної ділянки із ведення особистого селянського господарства під землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 
Почаїв, вул. Галицька, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, "Про регулювання містобудівної діяльності", 
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу 
Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гаврилюк Ірині Петрівні детальний план території по зміні 
цільового призначення земельної ділянки із ведення особистого селянського 
господарства під землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд площею 0,1013 га за кадастровим номером: 
6123410500:02:001:3501 в м. Почаїв, вул. Галицька.

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

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2017 року № / /

Про затвердження 
експертної грошової оцінки 
та продаж земельної ділянки 
у власність ФО-П Жадан І.В. 
в м. Почаїв вул. Возз’єднання, Зд.

Розглянувши заяву ФО-П Жадан І.В., яка просить затвердити експертну грошову оцінку 
земельної ділянки та продати у власність дану ділянку в м. Почаїв вул. Возз’єднання, Зд, 
керуючись Конституцією України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 12,116,127,201 Земельного кодексу 
України, сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити розроблений відповідно до рішення Почаївської міської ради 24 
сесії VII скликання № 942 від 18 серпня 2017 року звіт про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею ЗО м2, 
що відводиться у власність шляхом викупу Жадан Ірині Володимирівні, для 
будівництва і обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв вул. Возз’єднання, 
Зд.

2. Продати у власність Жадан І.В. земельну ділянку площею 0,0030 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:0178, яка розташована в межах 
населеного пункту в м. Почаїв вул. Возз’єднання, Зд, згідно експертної грошової 
оцінки в сумі 4333,00 грн.

3. ФО-П Жадан Ірині Володимирівні здійснити перерахування вищевказаної суми 
коштів до міського бюджету одноразово без розстрочення платежу в місячний 
строк з моменту прийняття рішення.

4. Доручити міському голові Бойку В.С. у місячний термін укласти договір 
купівлі -  продажу земельної ділянки в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, Зд. на 
вищезазначених умовах.

5. Контроль за викрцаніЦі, ̂ Щцшр-рішення покласти на постійну депутатську
КОМІСІЮ 3  П И Т Ш Щ /Ш ^ О біУ Д  земельних відносин та охорони
навколишпьогог̂ риродаог^^^^в^да.

;:| 'Д S
М іський голова І  В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 21 » грудня 2017 року - № /
і

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою .
щодо встановлення (відновлення) меж .
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд '
в м. Почаїв, вул. Варшавська, 26, 
гр. Вольській В.Р.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Варшавська, 26, гр. Вольської В.Р., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Варшавська , 26, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Вольській Валентині Радіонівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Варшавська, 
26.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, зрйбЭьних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. 7

М ісь к и й  гол ов а В .С .Б о й к о



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21 » грудня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почггїв вул. Варшавська, гр. Вольській В.Р.

№ //$6

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Варшавська, 26, гр. Вольської В.Р., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Вольській Валентині Радіонівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0530 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Варшавська.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, архітектурщ-земельних відносин та охорони навколишнього



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / / 3 - 7

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Ш алівка, гр. Онуку О.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Шалівка, 11, гр. Онука О.О., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні’', ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Онуку Олександру Олексійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1791 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Шалівка.

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

В И Р І Ш И Л А :

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № M i l

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Зарічна, 15, 
гр. Семенюк Л.Т.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Семенюк Л.Т., яка просить надати дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 15, 
керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Семенюк Людмилі Терентіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин , вул. Зарічна, 15.

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

У/ ,•

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  

РІШЕННЯ

Від «21»  грудня2017року № і

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Галицька, 23, 
гр. Гонтаруку Д.Й.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 23, гр. Гонтарука Д.Й., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Галицька, 23, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Гонтаруку Дмитру Йосиповичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0882 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 23.

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

Міський голсійа |
\\ О

В.С. Бойко

чх



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / ?9О

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Толстого, 4, 
гр. Сіморі О.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Толстого, 4, гр. Сімори О.О., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Толстого , 4, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Олександру Омеляновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0658 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Толстого, 4.

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

.{• і ^
Міський голова і В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № *т/ /

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Козацька, 5, 
гр. КиричукуМ .Н.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Козацька, 5, гр. Киричука М.Н., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Козацька , 5, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Киричуку Миколі Никифоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 5.

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

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / / & ?

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Ш кільна, 4, 
гр. Ш атківській А.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 4, гр. Шатківської А.Ф., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 4, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шатківській Анісії Федорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 4.

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

М іський гол ова! / В.С. Бойко



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № //УЗ
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і  споруд 
в м. Почаїв вул. Перемоги, 27, гр. Галяс 0.1.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Стефаника, 9, гр. Галяс О.І., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 27, 
керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Галяс Ользі Іванівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0700 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. Перемоги, 27.

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

/ ' " с

М іський гол ов а; В.С. Бойко



и
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № //99
Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарнн, вул. Зарічна, 2, 
гр. Сіморі В.А.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна {Чапаева}, 2, гр. Сімори В.А., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. 
Зарічна, 2, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Василині Антонівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 2.

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

В И Р І Ш И Л А :

М іський В.С . Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / / №

Про внесення змін до рішення № 963  
24 сесії від 18.08.2017р.

Заслухавши інформацію спеціаліста земельного відділу Олейніка М.Г., щодо зміни меж 
села Старий Тараж Кременецького району Тернопільської області за рахунок земель 
державної, комунальної та приватної власності,земель запасу і резервного фонду міської 
ради рішення № 963 24 сесії від 18.08.2017 р., керуючись ст.
12,79,107,118,120,121,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Закону 
України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської міської ради

1. Внести зміни в п. 1, змінивши площу з 1682,35 га на 1680,35 га.

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

В И Р І Ш И Л А :

М іський голева В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № ш

Про скасування рішення міської ради 
від 18 серпня 2017 року № 921,24 сесії 
гр. Білорус Н .1.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Білорус Н. І., яка просить скасувати 
рішення № 921, 24 сесії від 18 серпня 2017 року та керуючись статтями 25 та 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Почаївської міська ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Скасувати рішення міської ради від 18 серпня 2017 року № 921, 24 сесії «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,3212 га в с. Старий Тараж».

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

/■>

М іський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 21» грудня 2017 року №

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Білорусу МЛІ.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Сонячна, 39, гр. Білоруса М.П., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж , 
керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Білорусу Миколі Петровичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3212 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель 
попереднього землекористувача, померлого Бовта Івана Андрійовича, які були 
наданні йому в користування для ведення особистого селянського господарства в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, архітектури, 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 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017року № і < (о

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
в м. Почаїв вул. Перемоги, 29, гр. Ковальському С.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Перемоги, 29, гр. Ковальського С.Ф., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Перемоги, 29, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Ковальському Сергію Федоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0700 га для для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель І споруд в м. Почаїв вул. Перемоги, 
29.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № *< ' у

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр. Сіморі В.А.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Зарічна, 2, гр. Сімори В.А., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Комарин, 
керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", 
сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Василині Антонівні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3535 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, за рахунок земель попереднього 
землекористувача, померлого Семенюка Василя Степановича, які були наданні йому в 
користування для ведення особистого селянського господарства в межах населеного 
пункту, в тому числі ріллі.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № <̂$0

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Ш кільна, гр. Ш атківській А.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 4, гр. Шатківської А.Ф., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", сесія Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Шатківській Анісії Федорівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0544 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, за рахунок 
земель попереднього землекористувача, померлого Ціолки Антонія 
Пантелеймоновича, які були наданні йому в користування для ведення особистого 
селянського господарства в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року №  1 /З У

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Бригадна, гр. Чорнобаю В.В.

Розглянувши заяву жителя смт. Нервомайське, вул. Леніна, 2/1, Жовтневий р-н., 
Миколаївська обл., гр. Чорнобая В.В., який просить надати дозвіл на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, керуючись ст.12,79,107,118,120,121,125,126 
Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Чорнобаю Володимиру Вікторовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1594 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, за рахунок 
земель попереднього землекористувача, померлого Чорнобая Віктора Борисовича, які 
були наданні йому в користування для ведення особистого селянського господарства 
в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В И Р І Ш И Л А :

М іські В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № ІЇ5І

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв вул. Лосятинська, 90, 
гр. Козаку В.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 20, гр. Козака В.Г., який 
просить надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 90, керуючись Земельним 
кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 
регулювання містобудівної діяльності", Постановою Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від 16.11.2011 року № 
290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Козаку Василю Григоровичу на розроблення детального плану 
забудови території земельної ділянки площею 0,0885 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0728 щодо зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Лосятинська, 90.

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити Почаївську 
міську раду.

3. Фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів 
власника земельної ділянки.

4. "* ‘ я покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

М іський голова і

відносин навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року №  / / 5 3

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв вул. Т.Ш евченка 
гр. Огловін Н.П.

Розглянувши заяву жительки м. Бєлгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 
54/11, гр. Оптової Н.П., яка просить надати дозвіл на розроблення детального плану 
забудови території щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Т.Шевченка, 
керуючись Земельним кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності". Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», Наказу Мінрегіонбуду України від
16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 
документації, сесія Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Огловій Надії Петрівні на розроблення детального плану 
забудови території земельної ділянки площею 0,2150 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3729 щодо зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. 
Почаїв, вул. Т.Шевченка.

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1 визначити Почаївську 
міську раду.

3. Фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів 
власника земельної ділянки.

4. ”  .... ' і покласти на постійну комісію з питань

В И Р І Ш И Л А :

відносин та охорони навколишнього

МІСЬ^ІІИЗГОЛ^ЕШ В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № / / Я '"

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, 7, 
гр. СеіиащукЛЛІ.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Семащук Л.П., яка просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Чайковського, 7, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

1. Надати дозвіл гр. Семащук Людмилі Петрівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 7.

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

В И Р І Ш И Л А :

М іський солова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність шляхом викупу для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м.
Почаїв по вул. Фабрична, 20а, гр. Ільницькій В. С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Грушевського, 8, гр. Ільницької В. С., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність шляхом викупу, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості в м. Почаїв по вул. Фабрична, 20а, та керуючись статтями 143, 144 
Конституції України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, статтею 50 
Закону України «Про землеустрій» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ільницькій Валентині Сергіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу 
орієнтовною площею 0,3500 га., для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості у м. Почаїв по вул. Фабрична, 20а.

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

№ / / £ $ "

М іський гол ові В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року №  / / %

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно- 
просвітницького обслуговування 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 14а, 
гр. Чорнобаю В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Почаїв, гр. Чорнобая В.В., який просить надати 
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування в м. Почаїв, 
вул. Лосятинська, 14а, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Чорнобаю Віктору Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0956 га для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького обслуговування в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 
14а. в оренду терміном на 10 років без права викупу.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудин 2017 року № 4

Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність шляхом викупу для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості в м.
Почаїв по вул. Фабрична, 20а, гр. Ільницькій В. С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Грушевського, 8, гр. Ідьницької В. С., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність шляхом викупу, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості в м. Почаїв по вул. Фабрична, 20а, та керуючись статтями 143, 144 
Конституції України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, статтею 50 
Закону України «Про землеустрій» сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ільницькій Валентині Сергіївні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу 
орієнтовною площею 0,3500 га., для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості у м. Почаїв по вул. Фабрична, 20а, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування в межах 
населеного пункту, в тому числі землі промисловості.

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

Міськії и^о В.С. Бойко

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «21» грудня 2017 року № 4 /$ $

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв вул. Ю ридика, гр. Пуд ай л о М.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Юридика, 6а, гр. ІІудайло М.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Юридика, керуючись 
ст.12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.25 Закону України "Про землеустрій", сесія 
Почаївської міської ради

1. Надати дозвіл гр. Пудайло Миколі Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0300 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Юридика.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, архітектури, 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 СЬОМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 21» грудня 2017 року № 1 / о а

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Ю ридика, ба, 
гр. ПудайлоМ .М .

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Юридика, 6а, гр. Пудайло М.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Юридика, 6а, керуючись ст. 12,79,107,118,120,121,125,126 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», сесія Почаївської 
міської ради

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Пудайло Миколі Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Юридика, 6а.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2017 року № 6 9

Про затвердження переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації шляхом 
викупу у 2018р.

Розглянувши заяви ФО-П Трофимлюка Георгія Борисовича, ФО-П Чижа 
Василя Михайловича щодо включення в перелік об’єктів, що підлягають 
приватизації шляхом викупу нежитлових приміщень Почаївської міської ради по 
вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв, з метою підвищення ефективності використання 
майна, що належить до комунальної власності Почаївської міської ради, 
відповідно до Закону України, «Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)», керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 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 перелік об’єктів нерухомості, що підлягають приватизації 
шляхом викупу у 2018р. на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, згідно додатку.

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

В.С БОЙКО



Додаток
до рішення сесії Почаївської міської ради 

№ ЦЄЧ від 21.12.20І7р.

Перелік об’єктів,
що підлягають приватизації шляхом викупу у 2018р. на території 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади

1. Частина нежитлового приміщення Почаївської міської ради площею 51,0 м2. 
за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв (орендар ФО-П Трофимлюк Г.Б.)

2. Частина нежитлового приміщення Почаївської міської ради площею 51,6 м . 
за адресою вул. Возз’єднання, 5, м. Почаїв (орендар ФО-П Чиж В.М.).

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН


