
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 214

Про міський бюджет на 2018 рік

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 20, 77 та п.18 Прикінцевих та перехідних 
положень Бюджетного кодексу України та заслухавши інформацію 
головного бухгалтера міської ради Боцюк О.І. про міський бюджет на 2018 рік, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Взяти до відома інформацію головного бухгалтера 
міської ради Боцюк О.І. про міський бюджет на 2018рік по доходах в сумі -  
53793,9 тис. гривень. та по видатках в сумі -  53793,9 тис. гривень, у тому 
числі :

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в сумі
-  52695,4 тис. гривень та по видатках в сумі -  52695,4 тис. гривень.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в сумі
-  1098,5 тис. гривень та по видатках в сумі - 1098,5 тис. гривень.

2. Подати проект міського бюджету на розгляд сесії міської ради.

3. Додаток до цього рішення ( пояснювальна записка до 
проекту міського бюджету на 2018 рік) є його невід’ємною частиною.

Міський голова В.С. Бойко

Боцюк О.І.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту міського бюджету на 2018 рік

Проект міського бюджету на 2018 рік сформовано з урахуванням 
Бюджетного та Податкового кодексів України, змін до законодавчих актів, 
пов'язаних з податковою та бюджетною реформою, децентралізацією 
видаткових повноважень.

Прогноз власних доходів загального фонду міського бюджету (без 
урахування трансфертів) становить 19040,0 тис. гривень.

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України та Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2018 рік» джерелами доходів загального 
фонду міського бюджету є:

- Податок на доходи фізичних осіб 8800 тис. гривень, ріст до очікуваних 
надходжень 2017 року -  19,9%;

- Акцизний податок 4100 тис. гривень, очікувані надходження 2017 року;
- Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 400 тис. 

гривень, ріст до очікуваних надходжень 2017 року - 11,6%;
- Земельний податок 1660 тис. гривень, ріст до очікуваних надходжень 

2017 року - 11,2%;
- Єдиний податок 3360 тис. гривень, ріст до очікуваних надходжень 2017 

року - 12,8%;
- Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності 600 тис. 
гривень;

- Адміністративний збір за державну реєстрацію майна 120 тис. гривень.
Основними доходами міського бюджету є податок та збір на доходи 

фізичних осіб (46,2% надходжень загального фонду), акцизний податок (21,5%), 
єдиний податок (17,6%), податок на майно (10,8%).

Спеціальний фонд міського бюджету за доходами планується в сумі 
1098,5 тис. гривень (власні надходження бюджетних установ).

Кошти спеціального фонду мають цільовий характер та 
використовуються згідно чинного законодавства.

Планові видатки на 2018 рік
З врахуванням запланованої дохідної частини міського бюджету, 

особливостей формування місцевих бюджетів, доведених Міністерством 
фінансів України, міжбюджетних трансфертів на 2018 рік, на підставі бюджетних 
запитів, цільових програм та відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних



положень Бюджетного кодексу України сформовано видаткову частину 
міського бюджету за програмно-цільовим методом бюджетування.

Видатки міського бюджету заплановані в обсязі 53793,9 тис. гривень. 
Розрахунок обсягу фонду оплати праці на 2018 рік здійснено виходячи із 

розміру мінімальної заробітної плати 3723 гривні на місяць та посадового 
окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду -  1762 гривні на 
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 (зі змінами).

Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
проведено з врахуванням коефіцієнту 1,092, у тому числі:

оплату теплопостачання КЕКВ 2271 -  коефіцієнт 1,09;
оплату водопостачання і водовідведення КЕКВ 2272 - коефіцієнт 1,09;
оплату електроенергії КЕКВ 2273 -  коефіцієнт 1,1;
оплату природного газу КЕКВ 2274 -  коефіцієнт 1,09;
оплату інших енергоносіїв КЕКВ 2275 -  коефіцієнт 1,09.
Міська рада.
На утримання апарату міської ради у 2018 році передбачено 4365,13 

тис. гривень, що забезпечує видатки на оплату праці з нарахуваннями -  3997,5 
тис. гривень (посадовий оклад, доплата за ранг та вислугу років, надбавка за 
напруженість, допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових 
умов та доплата до мінімальної заробітної плати).

Стовідсотково забезпечується потреба на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв -  140 тис. гривень.

Крім того, враховано видатки:
• для надання разової грошової допомоги громадянам -  110 тис. гривень, 

відповідно до комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 
2017-2018 роки;

• для проведення свят та культурно-масових заходів -  97 тис. гривень, 
відповідно до програми організації свят, розвитку культури і мистецтв 
Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки;

• для проведення змагань та спортивних заходів -  10 тис. гривень, 
відповідно до програми розвитку культури і спорту на території Почаївської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки;

• членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 3,85 тис. 
гривень.



Кошти спеціального фонду (оренда приміщення) в сумі 12,5 тис. 
гривень планується спрямувати на придбання товарів для обслуговування 
будинку.

Освіта.
Розрахунковий показник на галузь складає 33286,5 тис. гривень, в 

тому числі освітня субвенція -  17367,6 тис. гривень, додаткова дотація з 
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з 
державного бюджету місцевим бюджетам видатків з утримання закладів освіти
-  3605,1 тис. гривень та базова дотація -  5754,1 тис. гривень.

Кошти освітньої субвенції спрямовуються виключно на оплату праці з 
нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
-  17367,6 тис. гривень. Розрахунковий показник субвенції забезпечить ріст 
фонду оплати праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних 
закладів на 25 %, зокрема ріст посадових окладів згідно ЄТС на 10,7%, 
встановлення мінімального тарифного розряду для вчителів на рівні, не нижче 
десятого, враховано надбавку за престижність праці педагогічних працівників -  
20% посадового окладу, виплату допомоги на оздоровлення та щорічної 
винагороди в розмірі посадового окладу.

Для фінансування всіх інших видатків загальноосвітніх шкіл в міському 
бюджеті передбачено 5380,7 тис. гривень, кошти додаткової дотації -  3605,1 
тис. гривень та базової дотації -  1750,6 тис. гривень. Дані видатки забезпечують 
виплату заробітної плати з нарахуваннями інших працівників загальноосвітніх 
шкіл, крім педагогічних, в повному обсязі -  2880,2 тис. гривень (в тому числі 
враховано доплату до мінімальної заробітної плати), видатки на продукти 
харчування -  472,1 тис. гривень, вартість одного обіду становить 15 гривень, 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  1641,5 тис. гривень.

Для фінансування дошкільного навчального закладу передбачено 
5317,9 тис. гривень, з них кошти базової дотації -  4003,5 тис. гривень. Дані 
видатки забезпечують в повному обсязі виплату заробітної плати з 
нарахуваннями -  3953,1 тис. гривень (в тому числі враховано доплату до 
мінімальної заробітної плати), придбання продуктів харчування -  574,2 тис. 
гривень (вартість 1 діто-дня 30 гривень) та оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв -  576,4 тис. гривень.

Для фінансування будинку дитячої творчості та спорту передбачено 
1595 тис. гривень. Дані видатки забезпечують в повному обсязі виплату 
заробітної плати з нарахуваннями -  1368,7 тис. гривень (в тому числі враховано 
доплату до мінімальної заробітної плати), оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв -  110,4 тис. гривень.



На фінансування музичної школи із загального фонду міського 
бюджету передбачено 3070,7 тис. гривень. Дані видатки забезпечують в 
повному обсязі виплату заробітної плати з нарахуваннями -  2902,8 тис. гривень, 
в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати -  53,3 тис. гривень, 
видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  107,5 тис. гривень.

На утримання відділу освіти передбачено 589,6 тис. гривень, що 
забезпечує видатки на оплату праці з нарахуваннями 515,5 тис. гривень.

Крім того, враховано видатки:
• для надання допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років -  3620 гривень, відповідно до міської 
цільової програми допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського 
піклування Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 
роки;

• для оздоровлення та відпочинку дітей -  66 тис. гривень, відповідно до 
цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки.

Надходження до спеціального фонду в установах освіти плануються 
від платних послуг -  1082,5 тис. гривень (батьківська плата за перебування дітей 
в дошкільному навчальному закладі -  355,8 тис. гривень, за харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів -  556,5 тис. гривень та батьківська плата в 
музичній школі -  170,2 тис. гривень). Кошти дошкільного закладу та шкіл 
спрямовуються на придбання продуктів харчування, а кошти платних послуг 
музичної школи спрямовуються на виплату заробітної плати з нарахуваннями 
педагогічним працівникам.

Обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевому 
бюджету в сумі 6928,6 тис. гривень передається до районного бюджету на 
фінансування закладів охорони здоров'я об'єднаної територіальної громади 
для виплати заробітної плати працівникам, придбання продуктів харчування та 
медикаментів.

Культура і мистецтво.
Обсяг видатків на галузь визначено в сумі 3274,7 тис. гривень.
На фінансування бібліотек Почаївської отг із загального фонду 

бюджету передбачено 875,7 тис. гривень. Даний обсяг забезпечує обов'язкові 
виплати по заробітній платі з нарахуваннями -  740,5 тис. гривень, в тому числі 
доплату до мінімальної заробітної плати, надбавку за вислугу років, за особливі 
умови роботи та допомогу на оздоровлення, видатки на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв -  44 тис. гривень.



На фінансування музею передбачено 970,9 тис. гривень. Даний 
обсяг забезпечує обов'язкові виплати по заробітній платі з нарахуваннями -  
803,1 тис. гривень, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  95 
тис. гривень.

На фінансування міського будинку культури та клубу в селі Старий 
Тараж в міському бюджеті передбачено 1428,1 тис. гривень. Дані видатки 
забезпечують обов'язкові виплати по заробітній платі з нарахуваннями -  1062 
тис. гривень, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -  224,1 тис. 
гривень.

Надходження до спеціального фонду по установах культури і 
мистецтва заплановано 3,5 тис. гривень платних послуг, в тому числі 
екскурсійне обслуговування в музеї 3,5 тис. гривень.

На фінансування благоустрою об'єднаної територіальної громади 
передбачено в загальному фонді міського бюджету 2195 тис. гривень.

На ремонт та розвиток інфраструктури доріг комунальної власності 
передбачено 530 тис. гривень.

Інша субвенція передбачена Кременецькому районному бюджету 
в сумі 1740 тис. гривень:

- на виплату заробітної плати працівникам територіального центру, що 
обслуговують одиноких громадян об'єднаної територіальної громади -  942 тис. 
гривень;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для закладів охорони 
здоров'я -650 тис. гривень;

- на виплату заробітної плати соціальним працівникам, що обслуговують 
проблемні сім'ї об'єднаної територіальної громади -  80 тис. гривень;

- на методичне забезпечення навчального процесу у ЗНЗ -  38 тис. гривень;
- на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають послуги 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування -  23 тис. гривень;

- на відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги реабілітованим 
громадянам Почаївської об'єднаної територіальної громади -  7 тис. гривень.

Головний бухгалтер О.І.Боцюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року №

Нро внесення змін до рішення виконкому 
міської ради від 27.04,2017 року № 80 
«Про встановлення лімітів споживання 
енергоносіїв бюджетними установами 
Почаївської міської ради на 2017 рік»

Керуючись частиною 4 статті 77 Бюджетного Кодексу 
України, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши клопотання Почаївської ЗОШ 1-ІІІ ступенів від 
05.12.2017 № 300, щодо внесення змін до встановлених лімітів 
споживання енергоносіїв на 20 І 7 рік у натуральних показниках, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Збільшити Почаївській ЗОШ І-ІИ ступенів ліміти 
споживання енергоносіїв на 2017 рік у натуральних показниках по 
водопостачанню на 813 куб. м. та водовідведенню на 589 куб. м., по 
електричній енергії на 4025 Квт год.

2. Збільшити Почаївській міській раді ліміти споживання 
електричної енергії на 2017 рік у натуральних показниках на 1400 Квт год.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Максимчука С.В..

Міський голова В.С. Бойко

Боцкж 03.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «15» грудня 2017 року № 216

Про визнання переможця конкурсу 
з відбору виконавця послуг з оцінки 
комунального майна Почаївської 
міської об’єднаної територіальної 
громади

На виконання рішення сесії Почаївської міської ради № 1026 від 17.11.2017р. 
«Про надання дозволу на приватизацію шляхом викупу частини нежитлового 
приміщення по вул. Банкова в м. Почаїв ФО-П Петрику В.В.», керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи протокол № 1 від 
12.12.2017р. засідання конкурсної комісії Почаївської міської ради з відбору 
виконавця послуг з оцінки комунального майна Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на право укладання договорів оренди та відчуження 
комунального майна Почаївської МОТГ, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Визнати виконавцем послуг з оцінки комунального майна Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади приватне підприємство «Тернопільське 
експертно-консультаційне бюро» в особі директора Піняка Олега Михайловича 
по 1 об’єкту, а саме:

- частина будівлі (нежитлового приміщення) площею 37,40 м . за адресою: вул. 
Банкова, 3А, м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

2. Секретарю виконавчого комітету, керуючій справами міської ради Лівар Н.М. 
опублікувати дане рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «15» грудня 2017 року № 217

Про створення комісії з питань 
техногенно- екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади

З метою організації цивільного захисту та невідкладного реагування на 
надзвичайні ситуації в Почаївській міській об'єднаній територіальній громаді, 
відповідно до вимог Типового положення про регіональну та місцеву комісію з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №409, рішення сесії 
Почаївської міської ради №1087 від 17.11.2017р. «Про організацію цивільного 
захисту в Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді», керуючись 
частиною шостою статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій Почаївської міської об'єднаної територіальної громади.

2. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Почаївської міської об'єднаної територіальної громади 
(додаток 1).

3. Затвердити Посадовий склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Почаївської міської об'єднаної територіальної громади 
(додаток 2).

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова В.С. БОЙКО



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 

від "__"________2017р. №____

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
Почаївської міської об'єднаної територіальної громади (далі - Комісія) утворюється 
для координації діяльності місцевих органів влади, підприємств, установ та 
організацій, пов'язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту 
населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій і реагування на них.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також 
указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, 
рішеннями Державної і регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій та цим Положенням.

Основними завданнями Комісії на території об'єднаної територіальної громади 
є: координація діяльності, пов'язаної із:

функціонуванням ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту (далі - Ланка);

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 
населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в 
умовах такої ситуації;

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно - рятувальних та 
інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання 
гуманітарної допомоги;

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; навчанням 
населення діям у надзвичайній ситуації; визначенням меж зони надзвичайної 
ситуації; здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення 
надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
залучення для цього необхідних сил і засобів цивільного захисту; 

організацією та здійсненням:
заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок 

надзвичайної ситуації;
заходів з евакуації (у разі потреби);
радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення і 

територій від наслідків надзвичайної ситуації;
вжиттям заходів до забезпечення готовності ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) до дій в умовах 
надзвичайної ситуації та в особливий період;

здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 
обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про 
розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 

забезпеченням:



живучості об'єктів економіки та державного управління під час реагування на 
надзвичайну ситуацію;

стабільного функціонування об'єктів життєдіяльності під час виникнення 
надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для 
забезпечення сталої і безперебійної роботи об'єктів;

безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового 
зв'язку та всіх видів електричного зв'язку;

санітарного та епідемічного благополуччя населення; організацією та 
керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
місцевого рівня;

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних 
засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і 
енергетичних мереж, засобів зв'язку, магістральних газо-, нафто- або інших 
трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо.

Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають 
під час:
функціонування ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ; здійснення заходів:

щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок надзвичайної 
ситуації;

щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення 
надзвичайної ситуації;

порушення умов належного функціонування об'єктів життєдіяльності 
населення, національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального 
захисту, охорони здоров'я та навколишнього природного середовища.
Комісія відповідно до покладених на неї завдань: у режимі повсякденної діяльності: 

здійснює координацію діяльності щодо розроблення і виконання цільових і 
науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та 
техногенно-екологічної безпеки;

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування 
господарських об'єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження 
національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що 
використовують небезпечні технології;

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку 
державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи 
цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних 
об'єктів;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних 
захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь 
населення;

у режимі підвищеної готовності:
здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та 

контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і 
спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, 
обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, 
прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і 
територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого 
функціонування господарських об'єктів;



забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної 
ситуації місцевого рівня;

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів 
реагування на надзвичайну ситуацію;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та 
матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та 
ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання 
енергоносіїв у разі виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами 
та організаціями паливно - енергетичного комплексу; 

у режимі надзвичайної ситуації:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил 

та засобів цивільного захисту ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, а також 
громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало 
внаслідок надзвичайної ситуації;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого 
рівня;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з 
використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і 
запасів;

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно - рятувальних та інших 
невідкладних робіт у небезпечних районах;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що 
постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує 
визначення розміру шкоди, заподіяної суб'єктам господарювання і населенню 
внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього 
природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, 
обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за 
видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до 
територіального органу ДСНС України зазначених матеріалів;

вивчає обставини, що склалися, та подає виконавчому комітету міської 
(сільської, селищної) ради інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та 
результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо 
подальших дій із запобігання її розвитку; 

у режимі надзвичайного стану:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та 

сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з урахуванням 
особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України "Про правовий 
режим воєнного стану", "Про правовий режим надзвичайного стану", а також інших 
нормативно-правових актів;

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та організацію безпеки і 
здоров'я громадян, забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування. 
Комісія має право:

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби цивільного 
захисту ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;



заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та організацій, 
розташованих в межах адміністративної території міської (сільської, селищної) 
ради, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від територіальних органів центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території 
об'єднаної територіальної громади, матеріали і документи, необхідні для вирішення 
питань, що належать до її компетенції;

залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій, розташованих на території міської (сільської, 
селищної) ради (за погодженням з їх керівниками);

розглядати матеріали розслідувань про причини виникнення і наслідки 
надзвичайної ситуації та передавати їх уповноваженим органам, які приймають 
рішення про відкриття та розгляд справи.

Головою Комісії є голова Почаївської міської об'єднаної територіальної 
громади. Роботою Комісії керує її голова, за відсутності голови - за його дорученням 
секретар міської ради, та за відсутності секретаря міської ради -  заступник міського 
голови.

Засідання Комісії веде голова Почаївської міської об'єднаної територіальної 
громади, а за його відсутності -  секретар міської ради.

Посадовий склад Комісії затверджується виконавчим комітетом міської 
(сільської, селищної) ради на основі пропозицій територіальних органів 
центральних та місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій, 
розташованих на території міської (сільської, селищної) ради.

Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії.
Г олова Комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.
Голова Комісії має право:
залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або 

ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші 
сили і засоби цивільного захисту відповідно до законодавства;

приймати в межах повноважень Комісії рішення щодо реагування на 
надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили 
вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її 
наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої 
повноваження заступникам голови Комісії.

Робочим органом Комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання 
та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є структурний 
підрозділ з питань цивільного захисту міської (сільської, селищної) ради.

Комісія проводить засідання на постійній основі.
Рішення Комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу 

Комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті 
Комісією, може викласти у письмовій формі свою особисту думку, що додається до 
протоколу засідання.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та 
секретарем Комісії.

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для 
виконання підприємствами, установами та організаціями, розташованими на 
території об'єднаної територіальної громади.



За членами Комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за 
основним місцем роботи.

Організація побутового забезпечення членів Комісії, а також забезпечення їх 
спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні 
надзвичайної ситуації покладається на відповідні виконавчі органи міської 
(сільської, селищної) ради.

Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм 
найменуванням.

Секретар виконкому Н.М. ЛІВАР



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 

від "__"________2017р. №____

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади
Г олова комісії - голова Почаївської міської ради.
Перший заступник голови комісії -  секретар Почаївської міської ради. 
Заступник голови комісії - заступник міського голови (який, згідно з 

розподілом обов'язків, координує діяльність галузі житлово-комунального 
господарства).

Секретар комісії - відповідальний з питань цивільного захисту виконавчого 
комітету Почаївської міської ради.

Члени комісії:
Завідувач сектору ВОБ Почаївської міської ради.
Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер Почаївської міської ради. 
Начальник Почаївського комбінату комунальних підприємств.
Начальник земельного відділу Почаївської міської ради.
Начальник загального відділу Почаївської міської ради.
Начальник відділу освіти Почаївської міської ради.
Начальник Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області або його 

представник (за згодою).
Головний лікар Почаївської районної комунальної лікарні (за згодою).
Завідувач амбулаторії ЗПСМ м. Почаїв (за згодою).
Староста населеного пункту (-ів), що входять до складу Почаївської МОТГ. 
Начальник Кременецького РВ УДСНС України у Тернопільській області або 

його представник (за згодою).

Секретар виконкому Н.М. ЛІВАР



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «15» грудня 2017 року № 218

Про затвердження проектно - кошторисної 
документації на робочий проект «Капітальний 
ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна вікон 
і вхідних дверей) ДНЗ на вул. Липовій, 4А в м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області»

Розглянувши лист адміністрації дошкільного навчального закладу м. Почаїв 
від 21 листопада 2017 року за № 41, відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 560 від 11 
травня 2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і 
проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України», та експертного звіту від 10 жовтня 2017 року 
№ 20-0526-17 філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Тернопільській області, 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по робочому проекту 
«Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна вікон і вхідних 
дверей) ДНЗ на вул. Липовій, 4А в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області» загальною вартістю 1865,009 гривень

Характеристика будівництва - капітальний ремонт.
Проектна організація -  ТзОВ «Гарант-Проект».
Інженер проекту -  Днесь В.І.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

Від « 15 » грудня 2017 року № 219

Про погодження Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2018-2019 роки

Заслухавши проект Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 
роки, відповідно до ст.143 Конституції України, п.22 ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Почаївської 
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити проект Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2018-2019 роки згідно додатку 1.

2. Подати даний проект Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2018-2019 роки на затвердження сесії Почаївської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

« 15 » грудня 2017 року №  £  -  -

затвердження переліку 
турно-масових заходів 

201$ рік

З метою реалізації заходів цільової Програми організації свят та розвитку 
тури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

7-2018 роки», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
їні», виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік культурно-масових заходів на 2018 рік до цільової 
Програми організації свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки згідно 
додатку 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків.
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до рішення виконавчого комзіс^ 
від «15» грудня 2017 року V

Перелік культурно-масових заходів на 2018 рік.

Перелік
заходів

Строк
виконання
заходу

Виконавц
і

Джерела
фінансува
ння

Орієнтовні
обсяги
фінансували
я

Очікуваний
результат

1.1. Благо дій 
на акція для 
дітей- 
інвалідів та 
дітей сиріт

2018рік.(груд
ень)

Почаївськ 
а міська 
рада,
громадськ
і
організаці
ї

Місцевий
бюджет

3000 грн. Організація 
концерту та 
свята із 
врученням 
подарунків.

1.2. День 
села Старий 
Тараж

2018
рік.(січень)

Почаївськ 
а міська 
рада

Місцевий
бюджет

1000 грн. Організація 
свята,та 
концерту.

1 .4. Конкурс
читців
поезії
«Невмерутце
слово
Кобзаря»

2018рік.(берез
ень)

Виконавч
ий
комітет

Місцевий
бюджет

4500грн. Виділення
коштів на
відзначення
переможців
конкурсу
(закупівля
призів).

1.5.Відзначе 
ння Дня 
Перемоги

2018
рік.(травень)

Почаївськ 
а міська 
рада

Місцевий
бюджет

1500 грн. Проведення
та
організація
концерту,
інших
заходів

1.6. День
міста
Почаєва

2018
рік, (червень)

Почаївськ 
а міська 
рада

Місцевий
бюджет

100000 грн. Організація 
концерту,та 
проведення 
святкових 
заходів.

1.7. День 
рибака в с. 
Старий 
Тараж

2018
рік. (липень)

Почаївськ 
а міська 
рада

Місцевий
бюджет

2000 грн. Організація 
концерту,та 
проведення 
святкових 
заходів.

1.8.Відзначе 
ння Дня 
Прапора

2018
рік. (серпень)

Почаївськ 
а міська 
рада

Місцевий
бюджет

500 грн. Транспортне
перевезення
учасників
художньої
самодіяльно
сті.

І.ІО.Відзнач 
ення Дня 
незалежност 
і України

2018
рік. (серпень)

Почаївськ 
а міська 
рада

Місцевий
бюджет

500 грн. Організація
святкових
заходів*

1.11.Конкур 2018 Почаївськ Місцевий 3000 грн. Проведення



с
патріотичної 
поезії « 3 
Україною в 
серці» ( 
Почаївські 
дзвіночки)

рік. (вересень) а міська 
рада

бюджет дитячого
конкурсу.

1.12.
Відзначення
Дня
захисника
України

2018 рік 
(жовтень)

Почаївськ 
а міська 
рада

Міський
бюджет

10000 грн Організація
святкового
концерту

1.13. День
працівників
освіти

2018 рік 
(жовтень)

Почаївськ 
а міська 
рада

Міський
бюджет

2000 Організован 
о святковий 
концерт

1.12.Відзнач 
ення Дня 
пам’яті 
голодомору

2018
рік.(листопад)

Почаївськ 
а міська 
рада

Місцевий
бюджет

500 грн. Проведення
траурного
мітингу та
поминальної
панахиди
жертвам
голодоморів
і політичних
репресій.

128500 грн.

тар виконавчого комітету Н.М. Лівар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

15 » грудня 2017 року

ення змін в рішення 
вчого комітету 

від 05 липня 2017року

З метою проведення конкурсу проектів громадських ініціатив на 2018 
керуючись Положенням про порядок проведення пілотного конкурсу 
гських проектів «Бюджет громадських ініціатив Почаївської МОТГ», 
;м України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
ської міської ради

Внести наступні зміни до додатку 1 рішення виконавчого комітету 
Почаївської міської ради №137 від 05 липня 2017 року:
- вивести зі складу комісії по оцінці громадських проектів у 2017 році 

директора Почаївського будинку дитячої творчості та спорту Лещук 
Людмилу Володимирівну та ввести в склад комісії спеціаліста 
відділу освіти Почаївської міської ради Красєвич Анастасію 
Богданівну.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків.

ВИРІШИВ:

кии голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

« 15 » грудня 2017 року №

затвердження переліку 
ртивних заходів 
2018 рік

З метою реалізації заходів цільової Програми розвитку фізичної 
тури і спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

7-2018 роки, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
їні», виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік спортивних заходів на 2018 рік до «Цільової 
Програми розвитку фізичної культури і спорту Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки» згідно додатку 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків.

кий голова В.С. Бойко

А.В



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 

від « 15 » грудня 2017 року № 3&&

ік заходів Цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 201$ рік.

-енування
ДУ

Виконавець Джерела
фінансування

Термін
виконання

Прогнозні
обсяги
фінансування
грн.

Очікуванні
результати

"болу «Кубок
Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2018 рік 
(лютий)

1000 грн.

ЯТІ

жа»

Організовано та 
проведено 
волейбольний 
турнір за участю 
4-5 команд.

)лу «Кубок 
;ького 

>го голови»

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2018 рік. 
(березень)

1000 грн. Організовано та 
проведено 
волейбольний 
турнір за участю 
4-6 команд.

:ии турнір Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2018 рік 
(червень)

2000 грн. Проведено
шахового
турніру.

;нат
енецького

з футболу

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2018
рік.(травень-
жовтень)

4500 грн. Організація
перевезення
футбольної
команди
Почаївської ОТГ 
на участь в 
чемпіонаті 
Кременецького 
району з
футболу.

їнат
енецького 

;лу

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2018
рік. (листопад 
-грудень)

1500 грн.

10000

Організація 
перевезення 
волейбольної 
команди на
участь у
районних 
змаганнях з
волейболу

р виконавчого комітету Н.М. Лівар



УКРАША
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

« 15 » грудня 2017 року

затвердження 
про виконання проектів 

адських ініціатив 2017 р.

Розглянувши звіт комісії по моніторингу та контролю про виконання 
ктів переможців конкурсу громадських ініціатив-2017, керуючись ст. 27 
ну України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

ської міської ради

Затвердити звіт про виконання проектів - Переможців конкурсу 
громадських ініціатив-2017 згідно додатку 1.

Продовжити термін виконання проектів до 20 квітня 2018 року.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків.

ВИРІШИВ:

голова В.С. Бойко



Звіт
комісії по контролю та моніторингу за виконанням 

громадських проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських
ініціатив-2017»

20.07.2017 року конкурсною комісією по оцінці громадських проектів 
ю затверджено та рекомендовано до фінансування 7 проектів:

Проведення публічних консультацій громадськості і влади щодо 
ювлення роботи інформаційної стели Почаївської МОТГ. (Керівник: 
юва А. Д.); загальний бюджет проекту - 5160 грн., фінансування за кошти 

»кого бюджету - 1800 грн.
Благодійний капелюх або діти-актори ініціюють збір коштів для 
»вносправних дітей. (Керівник: Придатко Т. І.); загальний бюджет проекту 

£1280 грн., фінансування з кошти міського бюджету - 2520грн.
Сприяння розвитку мережі екологічних стежок на території Почаївської

Т . (Керівник: Довгушко Н. С.); загальний бюджет проекту - 5737 грн., 
ісування за кошти міського бюджету - 3137 грн.

Покращення гідрологічного режиму озера “Язовиця” шляхом 
»відведення ливневих вод з вул. Волинська в сторону озера. (Керівник: 
В. Б.); загальний бюджет проекту - 27070 грн,, фінансування за кошти 

»кого бюджету - 20000 грн.
^Створення базової площадки для розміщення конструкцій дитячого 

іанчику в Старому Таражі. (Керівник: Струкало В. І.); загальний бюджет 
жту - 23295 грн., фінансування за кошти міського бюджету - 19995 грн. 
ітячі долоньки - живі уроки благоустрою для найменших мешканців 
іади. (Керівник: Наклюцька О. Б.); загальний бюджет проекту - 7136 грн., 
гсування за кошти міського бюджету - 5970 грн. (врахувавши рекомендації 

іуваження комісії).
Розробка та тестування велосипедного одноденного еколого- 
інавчого маршруту “Почаїв - гора Вовча - Почаїв”. (Керівник: 

»копчук С. Д.); загальний бюджет проекту - 3476 грн., фінансування за 
ги міського бюджету - 1076 грн.

По проекту «Проведення публічних консультацій громадськості і 
щ щодо відновлення роботи інформаційної стели Почаївської МОТГ».
:никами проекту було розроблено ескіз інформаційної стели в кольоровому 
інті. Організовано ряд зустрічей з громадськістю ( школа, дитячий садок, 
шок дитячої творчості та спорту та ін.) в тому числі з членами виконавчого 

гітету, де було представлено до уваги концепцію та ескіз інформаційної



и. В загальному, представлений ескіз був підтриманий учасниками 
ічей, наданні лише деякі рекомендації та уточнення.
Фінансування по даному проекту станом на 15 грудня 2017 року не 

водилося.

По проекту «Благодійний капелюх або діти-актори ініціюють збір 
тів для неповносправних дітей». Учасниками проекту проводиться 
товка благодійної вистави, проводиться розповсюдження інформаційних 

івок. Керівниками проекту залучено до співпраці організацію «Червоного 
та» для розподілу зібраних під час благодійної акції коштів. Вирішуються 

ня щодо утворення та затвердження складу організаційного комітету. 
Виділено кошти в сумі 2500 грн. для міського будинку культури для 

рмлення декорацій.

По проекту «Покращення гідрологічного режиму озера “Язовиця” 
ом водовідведення ливневих вод з вул. Волинська в сторону озера» В

реалізації даного проекту Почаївському комбінату комунальних 
иємств було виділено кошти в сумі 19374 грн. для закупівлі матеріалів 
о кошторису проекту. Матеріали були закуплені та по акту приймання- 
дачі від 6 листопада 2017 року, передано керівнику проекту з метою 
’зації проекту. Однак в ході проведення землерийних робіт місцевими 
лями були надані зауваження та пропозиції щодо технічних рішень 
кту, а саме доцільність змонтувати дренажний колектор для фільтрації 
их вод. Тому, враховуючи терміни, погодні умови та потребу у додаткових 
гах рекомендується продовжити термін виконання проекту до квітня 2018

По проекту «Створення базової площадки для розміщення 
рукцій дитячого майданчику в Старому Таражі» Для реалізації даного 

кту Почаївському комбінату комунальних підприємств були виділенні 
в сумі 19900 грн для закупівлі необхідних матеріалів згідно кошторису 

кту. Матеріали були закуплені та передані керівнику проекту по акту 
'ому-передачі від 15 грудня 2017 року. Враховуючи терміни коли були 
дані матеріали, погодні умови керівник проекту зазначає про неможливість 
їасного виконання проекту, тому рекомендується продовжити термін 
нання проекту до квітня 2018 року.

По проекту «Дитячі долоньки - живі уроки благоустрою для 
:енших мешканців громади» Кошти на закупівля по даному проекту були 
[енні із запізненням (у жовтні 2017 року). Враховуючи те, що цільовою 
орією даного проекту є діти дошкільного віку керівником проекту



мендується перенести реалізацію проекту на 1 квартал 2018 року на більш 
пору року із урахуванням специфіки проекту.

По проектах «Розробка та тестування велосипедного одноденного 
ого-краєзнавчого маршруту “їїочаїв - гора Вовча -  Почаїв» та 
рияння розвитку мережі екологічних стежок на території Почаївської

Г». Учасниками даних проектів здійснено частину підготовчих робіт, 
ьше виконання заходів проекту неможливе у зв’язку із відсутністю 
сування.

• * * *новок комісії.

Проблеми по реалізації проектів виникли, на сам перед через неточності в 
етах проектів, та несвоєчасним виділенням із місцевого бюджету коштів, 

ннє, в свою чергу, пов’язане із відсутністю відповідного досвіду по даному 
ямку роботи Почаївської міської ради.
Враховуючи той факт, що даний конкурс є пілотним та направлений на 
ізацію суспільства та громадськості до спільного вирішення соціально 

ивих проблем в громаді та відповідає стратегічним напрямкам розвитку 
аївської МОТГ на період до 2027 року, комісія рекомендує виконавчому 
*тету ухвалити рішення про продовження терміну реалізації проектів до 

2018 року.

ова комісії: Чубик А.В.

ретар виконавчого комітету Н.М. Лівар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 224

Про внесення змін в «Положення про надання 
одноразової адресної грошової допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, 
які опинилися в складних життєвих обставинах» 
затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 164 від 19.10.2016 року

З метою визначення та регулювання порядку надання одноразової адресної грошової 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах, для забезпечення 
виконання міської комплексної Програми соціальної підтримки малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної програми на 2017-2018 роки, 
затвердженої рішенням Почаївської міської ради № 624 від 23.12.2016 року, відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :
1. Внести зміни в «Положення про надання одноразової адресної грошової допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади, які опинилися в складних життєвих обставинах» , затверджене рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19.10.2016 року, а саме п. 7 даного Положення доповнити 
слідуючим текстом:
«7.1. Встановити розмір одноразової адресної грошової допомоги, що надається за рахунок 
коштів місцевого бюджету , а саме :
- у разі тяжкої (довготривалої) хвороби та необхідність проведення дороговартісного 
лікування , в тому числі з хірургічним втручанням або після проведення такого лікування ( 
при наявності довідки з медичного закладу) -  2000 (дві тисячі) гривень.
- у разі перебування у лікувальному закладі (при наявності довідки з медичного 
закладу) -  1000 (одна тисяча) гривень.
- для учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції (на підставі посвідчення 
про безпосередню участь у зоні АТО) - 1000 (одна тисяча) гривень.
- у разі стихійного лиха, катастрофи, пожежі, повені та інших особливих обставин (при 
наявності відповідного акту про подію, що сталася) -  2000 (дві тисячі) гривень.

- у разі смерті особи, яка не досягла пенсійного віку на момент смерті, не працювала, не 
була зареєстрована в центрі зайнятості як безробітня (на підставі довідки для отримання 
допомоги на поховання встановленого зразка) -  2000 (дві тисячі) гривень.

- в усіх інших випадках (при наявності відповідних документів) -  500 (п’ятсот) 
гривень».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 225

Про подання клопотання
щодо присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» гр. Паляниці А.С.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про державні нагороди України», керуючись « Положенням 
про почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 
29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня», 
розглянувши заяву гр. Паляниці Алли Степанівни , яка народила і виховала до 8
ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією 
про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці м. Почаїв вул. 
Злуки, 18 гр. Паляниці Аллі Степанівні , 07.04.1976 р.н., яка народила та 
виховала до 8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей , а саме:

1. Ярмусь (Паляниця) Марія Олександрівна, 28.03.1993 р.н.
2. Паляниця Богдан Олександрович, 28.01.1997 р.н.
3. Паляниця Світлана Олександрівна, 04.04.2000 р.н.
4. Паляниця Олександр Олександрович, 25.12.2006 р.н.
5. Паляниця Ангеліна Олександрівна, 13.07.2009 р.н.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 226

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Бліщ Ю.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. М. Рожко, 2 кв. 20 гр. Бліщ 
Юлії Григорівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування свекра -  Бліща Михайла Михайловича, інваліда 1-ї групи та свекрухи 
-  Бліщ Ганни Іванівни , інваліда 1-ї групи, взявши до уваги депутатський акт 
обстеження від 01 грудня 2017 року та керуючись Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Бліщ Юлії Григорівні в 
розмірі 2000 ( дві тисячі ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Бліщ Юлії Григорівні 
одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 227

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Козак Т.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шевченка, 50 гр. Козак 
Тетяни Савівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування взявши до уваги депутатський акт обстеження від 21 
листопада 2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Козак Тетяні Савівні в 
розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Козак Тетяні Савівні 
одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 228

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Струк О.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв провул. Шевченка, 7 гр. Струк 
Олега Геннадійовича., інваліда з дитинства ІІІ-ї групи, який просить виділити 
одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до уваги депутатський 
акт обстеження від 09 листопада 2017 року та керуючись Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Струк Олегу Геннадійовичу в 
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Струк Олегу 
Геннадійовичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 229

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Кулініч О.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Садова, 30 гр. 
Кулініч Олени Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу 
на лікування мами -  Шушкевич Ольги Сергіївни, яка є інвалідом І-ї групи та 
потребує постійного стороннього догляду, взявши до уваги депутатський акт 
обстеження від 13 листопада 2017 року та керуючись Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Кулініч Олені Іванівні в 
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кулініч Олені Іванівні 
одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 230

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Процюк Н.А.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя вул. Зелена, 33 гр. Процюк 
Наталії Антонівни , багатодітної матері, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 20 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Процюк Наталії Антонівні в 
розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Процюк Наталії 
Антонівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 231

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Бондарчук Т.І.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин вул. Зарічна, 48 «а» гр. 
Бондарчук Таїсії Іванівни , пенсіонерки, інваліда І-ї групи з дитинства, яка 
просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 21 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 рок, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Бондарчук Таїсії 
Іванівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 232

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Сіморі В.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Колгоспна, 16 гр. 
Сімори Віри Іванівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову
допомогу на лікування взявши до уваги депутатський акт обстеження від___
листопада 2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Сіморі Вірі Іванівні 
одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 233

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Кравцовій З.І.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Вишнева, 8 гр. 
Кравцової Зінаїди Іванівни , пенсіонерки, інваліда ІІ-ї групи загального 
захворювання, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування взявши до уваги депутатський акт обстеження від 13 листопада 
2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кравцовій Зінаїді 
Іванівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 234

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Талемонюк В.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Винниченка, 31 гр. 
Талемонюк Віри Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу у зв’язку із важким матеріальним становищем взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 24 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Талемонюк Вірі Іванівні в 
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Талемонюк Вірі 
Іванівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 235

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Паляниці В.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Молодіжна, 27 гр. 
Паляниці Вячеслава Олексійовича , пенсіонера, інваліда ІІІ-ї групи, який 
просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування, взявши до уваги 
витяг з історії хвороби № 25383 Львівської обласної клінічної лікарні та 
виписку із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого № 4884 
Тернопільської комунальної міської лікарні № 2, депутатський акт 
обстеження від 13 листопада 2017 року та керуючись Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Паляниці Вячеславу 
Олексійовичу в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Паляниці Вячеславу 
Олексійовичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 236

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Вихованець П.Ф.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Резніка, 2 гр. 
Вихованець Пелагії Федорівні , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу на лікування сина -  Вихованець Анатолія Максимовича, 
який знаходиться на стаціонарному лікуванні у Почаївській РКЛ, взявши до 
уваги довідку від 10.11.2017 року та депутатський акт обстеження від 13 
листопада 2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Вихованець Пелагії 
Федорівні в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Вихованець Пелагії 
Федорівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 237

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Плівачука І.С.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Л.Українки, 6 гр. 
Плівачука Івана Степановича, пенсіонера, який просить виділити одноразову 
грошову допомогу на лікування, взявши до уваги довідку РКЗ «Кременецький 
центр первинної медико-санітарної допомоги» № 54 від 13.11.2017 року та 
депутатський акт обстеження від 14 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Плівачуку Івану Степановичу 
в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Плівачуку Івану 
Степановичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 237

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Плівачука І.С.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Л.Українки, 6 гр. 
Плівачука Івана Степановича, пенсіонера, який просить виділити одноразову 
грошову допомогу на лікування, взявши до уваги довідку РКЗ «Кременецький 
центр первинної медико-санітарної допомоги» № 54 від 13.11.2017 року та 
депутатський акт обстеження від 14 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Плівачуку Івану Степановичу 
в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Плівачуку Івану 
Степановичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 239

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

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Вільшанки, 3 гр. 
Коцюби Галини Іванівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом , взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 13 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Коцюбі Галині 
Іванівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 240

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Федорук Л.В.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Молодіжна, 16 гр. 
Федорук Лесі Василівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу 
на лікування дочки -  Долгої Христини Дмитрівни, 2003 р.н., інваліда з 
дитинства, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 16 листопада 
2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Федорук Лесі 
Василівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 241

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Г оцкалюку М.Т.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Сонячна, 27 гр. 
Гоцкалюка Михайла Терентійовича , пенсіонера, який просить виділити 
одноразову грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, 
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 15 листопада 2017 року та 
керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Гоцкалюку Михайлу 
Терентійовичу в розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Гоцкалюку Михайлу 
Терентійовичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 242

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Старкову В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Б.Хмельницького, 16 гр. 
Старкова Василя Васильовича, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування сина -  Довгай Сергія Леонідовича, інваліда з дитинства 
ІІ-ї групи, взявши до уваги відношення Кременецької територіальної 
організації УТОГ № 76 від 16.11.2017 року про надання допомоги Довгай С.Л. 
та керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Старкову Василю 
Васильовичу в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Старкову Василю 
Васильовичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 243

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Швець М.І.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин вул. Польова, 1 гр. Швеця 
Миколи Івановича , який просить виділити одноразову грошову допомогу у 
зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги депутатський акт 
обстеження від 22 листопада 2017 року та керуючись Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Швецю Миколі 
Івановичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 244

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Синишиній Л.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. С. Крушельницької, 23 гр. 
Синишиної Лариси Миколаївни , пенсіонерки, яка просить виділити 
одноразову грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним становищем 
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 13 листопада 2017 року та 
керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Синишиній Ларисі 
Миколаївні в розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Синишиній Ларисі 
Миколаївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 245

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Цьолці Т.М.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Резніка, 23 гр. 
Цьолки Тетяни Митрофанівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу на лікування взявши до уваги виписку із медичної картки 
амбулаторного (стаціонарного) хворого № 02/07714 Тернопільської
університетської лікарні та депутатський акт обстеження від 23 листопада 
2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Цьолці Тетяні Митрофанівні 
в розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Цьолці Тетяні 
Митрофанівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 246

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Зелена, 4 гр. Кравчук Лідії 
Степанівни , одинокої пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 24 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кравчук Лідії 
Степанівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 247

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Рудій П.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Гуменецька, 16 гр. Рудої 
Параскеви Семенівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 24 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Рудій Параскеві Семенівні в 
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Рудій Параскеві 
Семенівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 248

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Сень Г.П.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Вишнева, 17 гр. 
Сень Ганни Пилипівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 29 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сень Ганні Пилипівні в 
розмірі 500 ( п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Сень Ганні Пилипівні 
одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 249

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Кваснюк Г.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина, 2 кв. 6 гр. 
Кваснюк Ганни Степанівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування чоловіка -  Кваснюка Валерія Володимировича, інваліда 
І-ї групи А, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 28 листопада 
2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Кваснюк Ганні Степанівні в 
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Кваснюк Ганні 
Степанівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 250

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 2 гр. 
Малишевої Лідії Сергіївни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги довідку РКЗ «Кременецький центр 
первинної медико-санітарної допомоги» № 61 від 29.11.2017 року та 
депутатський акт обстеження від 24 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Малишевій Лідії Сергіївні в 
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Малишевій Лідії 
Сергіївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 251

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Трофимлюку С.Й.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Я.Мудрого, 2 кв. 3 гр. 
Трофимлюка Сергія Йосиповича, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування мами -  Трофимлюк Марії Миколаївни, 1938 р.н, яка на 
даний час лежача, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 11 
грудня 2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Трофимлюку Сергію 
Йосиповичу в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Трофимлюку Сергію 
Йосиповичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 252

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Берзій Г.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Радивилівська, 61 гр. 
Березій Ганни Пилипівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування її дочки -  Лящук Ольги Віталіївни, яка знаходиться на 
лікуванні в Тернопільському онкологічному диспансері , взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 24 листопада 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Березій Ганні Пилипівні в 
розмірі 2000 ( дві тисячі ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Березій Ганні 
Пилипівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 253

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв. 26 гр. 
Ковчинської Ольги Феодулівни , пенсіонерки, інваліда І-ої групи загального 
захворювання, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 11 грудня 
2017 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

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

2. Бухгалтерії міської ради перерахувати гр. Кончинській Ользі Феодулівні 
одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 254

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Шатківській Є.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Шатківського, 4 гр. 
Шатківської Єлизавети Василівни , пенсіонерки, яка просить виділити 
одноразову грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, 
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 13 грудня 2017 року та 
керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Шатківській Єлизаветі 
Василівні в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шатківській Єлизаветі 
Василівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 255

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. І.Франка, 21 гр. Левчук 
Тетяни Михайлівни, яка доглядає чоловіка -  інваліда першої групи і просить 
виділити одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 13 грудня 2017 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Левчук Тетяні Миколаївні в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Левчук Тетяні 
Миколаївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 256

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Лисевичу А.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Сонячна. 19 гр. Лисевича 
Андрія Сергійовича, який просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування дружини -  Лисевич Вікторії Миколаївни, взявши до уваги довідку 
КЗ «Обласного перинатального центру» від 07.11.2017 року та депутатський 
акт обстеження від 11 грудня 2017 року та керуючись Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року , виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Лисевич Андрію Сергійовичу 
в розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Лисевич Андрію 
Сергійовичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 257

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Валігурі З.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Промислова, 15 гр. 
Валігури Зінаїди Пилипівни, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування сина -  Валігури Валерія В’ячеславовича , інваліда 1-ї 
групи, який потребує постійного стороннього догляду, взявши до уваги довідки 
РКЛ «Кременецького центру первинної медико-санітарної допомоги» № 64 та 
№ 65 від 14.12.2017 року та депутатський акт обстеження від 14 грудня 2017 
року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Валігурі Зінаїді Пилипівні в 
розмірі 1000 ( одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Валігурі Зінаїді 
Пилипівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 258

Про зміну адресного номера 
житловому будинку, який 
належить гр. Г ронь Я.П.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів 
об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 
року та розглянувши заяву гр. Міщука Петра Юхимовича, який відповідно до 
розпорядження голови Кременецької РДА № 413-од від 01.09.2016 року «Про 
встановлення опіки над дитиною-сиротою» є опікуном Гронь Яни Петрівни , 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Змінити адресу житловому будинку, який належить гр. Гронь Яні 
Петрівні з номера «6» на номер «6а» по вул. Шалівка в м. Почаєві.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 259

Про зміну адресного номера житловому 
будинку з надвірними будівлями 
по вул. Г алицька

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 
власниками та користувачам, Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від
31.10.2016 року враховуючи довідку, видану приватним нотаріусом від
29.11.2017 року та розглянувши заяву гр. Ярого Олега Петровича , 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Змінити адресний номер житлового будинку з надвірними будівлями, 
який належав гр. Яковишину Івану Петровичу на праві приватної 
власності з адресного номера «4» по вул. Червоноармійська на номер 
«7 а» по вул. Галицька в м. Почаєві.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 260

Про зміну адресного номера 
нежитлової будівлі та земельній 
ділянці, які належить 
гр. Шмигельському С.О.

З метою впорядкування нумерації об’єктів в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів 
об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської міської ОТГ, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 
року та розглянувши заяву гр. Шмигельського Степана Омельяновича , 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Змінити адресний номер нежитлової будівлі, яка належить гр. 
Шмигельському Степану Омельяновичу з попереднього адресного 
номера «1» на адресний номер «1 в» по вул. Кременецька в м. 
Почаєві.

2. Змінити адресний номер земельної ділянки ( кадастровий номер
6123410500:02:001:0138) площею 0,0230 га, для роздрібної торгівлі та 
комерційних послуг, яка належить гр. Шмигельському Степану 
Омельяновичу з номера «1» на номер «1 в» по вул. Кременецька в м. 
Почаїв.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 15 грудня 2017 року № 261

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку , який належить 
гр. Савчуку М.Г.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами , їх 
власниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 
31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Савчука Миколи Гнатовича, 
виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Присвоїти новозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність об’єкта до експлуатації № ТП 141173251667 від 06.12.2016 
року, кадастровий номер земельної ділянки 6123410500:02:001:2335), 
який належить Савчуку Миколі Гнатовичу гр. адресний номер «8 а» 
по вул. Стельмащука в м. Почаїв.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 15 » грудня 2017 року № 262

Про взяття Дубовкіну Р.В. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, Положенням «Про умови взяття громадян на облік по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жительки Кременецького району м. Почаїв, вул. Суворова, 8 Дубовкіної 
Руслани Василівни, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Взяти гр. Дубовкіну Руслану Василівну на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. 
Почаїв.

2. Включити гр. Дубовкіну Руслану Василівну до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного 
відділу.

Міський голова В.С.Бойко
Олейнік М.Г.


