
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 серпня 2017 року № /£Г=Г

Про виконання вимог Управління 
Західного офісу Держаудитслужби 
в Тернопільськійкій області за 
результатами позапланової ревізії 
з окремих питань фінансово- 
господарської діяльності
Почаївської міської ради

Відповідно до статті 40 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", частини 3 статті 26 Бюджетного кодексу 
У країни та з метою розгляду л иста У правління Західного офі су 
Держаудитслужби в Тернопільській області від 15 червня 2017 року 
№ 13-19-19-12/3270 "Щодо усунення виявлених порушень", виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

1. Вимоги Управління Західного офісу Держаудитслужби в 
Тернопільській області за результатами позапланової ревізії з окремих 
питань фінансово-господарської діяльності Почаївської міської ради взяти 
до відома.

2. Встановлену ревізією недостачу матеріальних цінностей, а 
саме піщано-щебеневої суміші в кількості 324,2 м. куб та бітуму 
дорожнього в кількості 1,32 т загальною вартістю 177000 грн. віднести на 
Зберігана матеріальних цінностей в особі Лаби Богдана Ігоровича 
(Сторони Договору № 01 від 0В вересня 2015 року).

3. Юридичному відділу, за консультаційною допомогою 
Фінансового відділу Почаївської міської ради, у випадку не усунення 
винною особою під час досудового розслідування в кримінальному 
провадженні заподіяної шкоди загальною сумою 177000 гривень, 
підготовити всі необхідні претензійно-позовні матеріали з приводу 
правовідносин, що виникли за Договором № 01 від 08 вересня 2015 року 
між Почаївською міською радою, як правонаступником прав та 
зобов’язань, ; ргаротаразької сільської ради та ТзОВ «Ожидівський
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 09 серпня 2017 року №

Про розробку проекту програми 
« Розвиток туризму Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 
2017-2018 роки »

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови №82 від 07 серпня 2017 
року, ст.27 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

1 .Виконавчому комітету Почаївської міської ради розробити проект 
програми «Розвиток туризму Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017 -2018 роки».

2. В паспорті програми зазначити:

- Розробник програми -  Виконавчий комітет Почаївської міської
ради;

- Відповідальний виконавець програми -  Почаївська міська рада;

3. Розроблений проект програми подати на затвердження сесії 
Почаївської міської ради.

рішення покласти па секретаря

ВИРІШИВ

л

Міський голова В.С. БОЙКО

Вик.Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 09 серпня 2017 року №

Про розробку проекту програми 
« Створення сучасних систем 

управління громадою на 2017-2018 роки »

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови №83 від 08 серпня 2017 
року, ст.27 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1 .Виконавчому комітету Почаївської міської ради розробити проект 
програми «Створення сучасних систем управління громадою на 2017 -2018 
роки».

2. В паспорті програми зазначити:

ради;
- Розробник програми -  Виконавчий комітет Почаївської міської

- Відповідальний виконавець програми -  Почаївська міська рада;

3. Розроблений проект програми подати на затвердження сесії 
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням/^аного рішення покласти на секретаря 
виконавчого комітету Почаївської^іської ради Лівар^Н.М..

Міський голова В.С. БОЙКО

Вик.ЛІвар Н.М...



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 09 серпня 2017 року № /гп?

Про розробку проекту програми 
« Розвиток земельних відносин та 
раціональне використання земельних 
ресурсів на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 
2017-2018 роки »

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови № 84 від 08 серпня 2017 
року, ст.27 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

1.Земельному відділу Почаївської міської ради розробити проект 
програми «Розвиток земельних відносин та раціональне використання 
земельних ресурсів на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017 -2018 роки».

2. В паспорті програми зазначити:

3. Розроблений проект програми подати на затвердження сесії 
Почаївської міської ради.

4. Контроль за виконанням да рішення покласти на земельний відділ 
Почаївської міської ради .

ВИРІШИВ

- Розробник програми -  Земельний відділ Почаївської міської ради;
- Відповідальний виконавець програми -  Почаївська міська рада;

Міський голова В.С. Бойко

Олєйнік .М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 серпня 2017 року № /У У

Про затвердження дати 
Святкування Дня Рибака 
в селі Старий Тараж

Керуючись п.7 ст.32 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні» , виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити дату святкування Дня Рибака в селі Старий Тараж у 2017 році - 
13 серпня 2017 року.

2. Затвердити Програму проведення святкування Дня рибака в селі Старий 
Тараж. (згідно додатку)

3. Координацію та контроль за виконанням даного рішення покласти на 
виконуючу обов’язки старости с.Старий Тараж , с.Комарин -  Наклюцьку 
Ю.М.
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Коношевська М.В.

В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від «й9  » серпня 2017 р. №

Про надання пропозицій щодо внесення 
змін до міського бюджету на 2017 рік

З метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, 
розглянувши пропозиції керівників бюджетних установ, керуючись Бюджетним 
кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Подати на розгляд сесії Почаївської міської ради наступні пропозиції 
щодо змін до міського бюджету на 2017 рік:
1.1. По галузі «Освіта».

Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Почаївської міської ради 
Тернопільської області:
- Виділити кошти в сумі 77, 700 тис. грн. Почаївській ЗОШ І-ІІІ ст. 
на укомплектування кабінету інформатики та поточного ремонту 
кабінету.
- 12 тис. грн. для організації підвозу учнів із с. Затишшя до 
Почаївської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- 6 тис. грн на відрядні витрати для працівників школи;
- 1,5 на підвищення кваліфікації педпрацівників;
- 26773 грн на оплату послуг технагляду по проекту «Капітальний 
ремонт ЗОШ І-Ш ступенів в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області з використанням енергозберігаючих 
технологій (Блок А);
- на укомплектування кабінету фізики навчальними матеріалами та 
обладнанням -  246,763 тис. грн.
Старотаразька ЗОШ І-ІІ ст.:
- 51150 грн для матеріально-технічного забезпечення навчальних 

класів закладу;
- 2102 грн на оплату послуг технагляду по проекту 

«Енергозберігаючі заходи (капітальний ремонт по замінні 
підлоги) Старотаразької ЗОШ І-ІІІ ст. Почаївської міської ради, 
Тернопільської області.

БДТС (Будинок дитячої творчості та спорту):



- 35 тис. грн. на підвищення окладів працівників закладу.
- 31 тис. грн. на ведення гуртків раннього творчого розвитку у м. 

Почаїв та в с. Старий Тараж.
- 25 тис. грн. для закупівлі меблів на облаштування кімнати для 

організації діяльності гуртка раннього творчого розвитку у с. 
Старий Тараж.

- 15 тис. на поточний ремонт підлоги в актовому залі будівлі 
Почаївського будинку дитячої творчості та спорту.

Почаївський дошкільний навчальний заклад:
- 70 тис. грн. на підвищення заробітної плати працівників ( 

підвищення окладів).
- 10 тис на придбання матеріалів для облаштування дитячого 

павільйону на території Почаївського дошкільного навчального 
закладу;

- 20 тис. на придбання та монтаж снігозатримувачів;
- 33 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації 

на капітальний ремонт (утеплення фасаду та заміни частини 
вікон та дверей) дошкільного навчального закладу та експертизи 
документації.

1.2* По галузі «Благоустрій та утримання житлово-комунального
господарства:
- Виділити 95 тис. грн. кошти на придбання частотного 

перетворювача відповідно до Програми «Реконструкція 
водопровідної мережі в м. Почаїв на 2017-2018 роки»

- 100 тис. грн. на облаштування захисної огорожі під час 
проведення ремонтних робіт по Капітальному ремонту 
Почаївської ЗОНІ І-ІІЇ ст.

- 207 тис. грн. на благоустрій, з них 100 тис. на благоустрій
пришкільної території, 45,965 тис. грн на реалізацію проектів 
переможців конкурсу громадських проектів «Бюджет
громадських ініціатив 2017 р.» (Створення базової площадки для 
розміщення конструкцій дитячого майданчика в Старому
Таражі-19995 грн, «Покращення гідрологічного режиму озера 
«Язовиця» шляхом водовідведення ливневих вод з вул. 
Волинська в сторону озера»- 20000 грн., «Дитячі долоньки -  
живі уроки благоустрою для найменших мешканців громади» - 
5970 грн.) в рамках виконання цільової програми «Громадський 
бюджет Почаївської МОТГ на 2017 рік.»

- 100 тис. грн. на співфінансування доріг загальнодержавного та 
місцевого значення.

1.3. По галузі культура
Будинок культури
- 50,00 тис. грн. на придбання меблів для облаштування 

конференц-залу в міському будинку культури.
- 2.5 тис. грн. на реалізацію проекту переможця конкурсу 

громадських проектів «Бюджет громадських ініціатив 2017 р.»



«Благодійний капелюх, або діти-актори ініціюють збір коштів 
для неповносправних дітей» в рамках виконання цільової 
програми «Громадський бюджет Почаївської МОТГ на 2017 
рік».

Почаївський історико-художній музей
- 28 тис. грн. на капітальний ремонт виставкового залу «Людина і 

космос».
- 600 грн на придбання вивіски;

Почаївська музична школа.
- 100 тис. грн (на підвищення заробітної плати працівників ( 

підвищення окладів).

1.4. По міжбюджетних трансфертах:
- Виділити 200 тис. грн. на трансферт до Кременецького 

районного бюджету на оплату працівників Почаївської районної 
комунальної лікарні.

- 266, 200 тис. грн. на трансферт до Кременецького районного 
бюджету на оплату праці соціальних працівників, які надають 
соціальну допомогу громадянам, що не здатні до 
самообслуговування та проживають на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади до кінця 2017 року.

- 38 тис, грн. на трансферт до Кременецького районного бюджету 
на районний відділ освіти для забезпечення методичного 
супроводу шкіл об’єднаної територіальної громади.

1.5. На реалізацію програми «Сприяння діяльності поліції 36 тис. грн.,
з них 20 тис. грн. на паливно-мастильні матеріали та 16 тис. на
придбання двох пристроїв вимірювання рівня алкоголю в крові.

1.6. 597,211 тис. грн. на реалізації генерального плану м. Почаїв 
відповідно до «Програми розробки містобудівної документації».

1.7. У зв’язку із введенням двох нових штатних одиниць до апарату ради, 
для виплат заробітної плати працівникам, оздоровчих та відпускних 
виділити на утримання апарату ради додатково 210 тис. грн.

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

к  і
’ Міський;іо||о5І4||

Чубик А.В. (

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від « £гу> серпня 2017 р. № /б '/

Про затвердження розпорядження 
міського голови №79 від 02.08.2017 р.

Керуючись порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи та визнанням такими, що втратили чинність деяких постанов 
Кабінету Міністрів України затвердженого Постановою КМУ від 11 травня 
2011 р. №560 та ст. 42, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання п.2 розпорядження міського голови №79 від 
02.08.2017р., виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити розпорядження міського голови № 79 від 02.08.2017р. «Про 
затвердження проектно-кошторисної документації по проекту 
«Енергозберігаючі заходи (капітальний ремонт по замінні підлоги) 
Старотаразької ЗОШ І-И ст. Почаївської міської ради Тернопільської 
області.

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

Чубик А.В.

Міський голова ^

1

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 серпня 2017 року №

Про проведення благоустрою 
території по вул. Возз’єднання 
м. Почаїв

Розглянувши заяву спілки підприємців «Почаївський ринок» за № 700 
від 26.07.2017 року, керуючись ст. 18, ст. 21 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Надати дозвіл спілці підприємців «Почаївський ринок» на проведення 
благоустрою території в м. Почаїв вул. Возз’єднання шляхом поточного 
ремонту підпірної стінки з лівої сторони вулиці.

2. Зобов’язати спілку підприємців «Почаївський ринок» під час проведення 
благоустрою території дотримуватися техніки безпеки, правил 
благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і 
порядку Почаївської МОТГ, інших вимог чинного законодавства 
України.

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

Міський голова

Лівар Н.М. 0 .

В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 серпня 2017 року № /6 3

Про подання клопотання
щодо присвоєння почесного звання
«Мати-героїня» гр. Шушкевич Л.М.

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. Шушкевич Любові Миколаївни, яка народила і виховала 
до 8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей, виконавчий комітет міської ради

1.Клопотати перед Тернопільською обласною державною адміністрацією 
про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» жительці с. Ст. Тараж вул. 
Сонячна, 21 «а» гр. Шушкевич Любові Миколаївні , 27.08.1982 р.н., яка 
народила та виховала до 8-ми річного віку 5 (п’ятеро) дітей, а саме:

1. Шушкевич Вадим Ігорович, 13.02.2002 р.н..

2. Шушкевич Назар Ігорович, 13.02.2002 р.н..

3. Шушкевич Костянтин Ігорович,11.08.2004 р.н..

4. Шушкевич Вадим Ігорович, 26.05.2009 р.н..

5. Шушкевич Вадим Ігорови« 5.2009 р.н..

В и р і ш и в :

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. &



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 серпня 2017 року №

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Острому І.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Липова, 60 гр. Острого Ігоря 
Івановича , який просить виділити одноразову грошову допомогу , взявши до 
уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій (серія АА № 221436 від 
31 липня 2015 р.) та безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України в районі проведення антитерористичної 
операції , виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Острому Ігорю Івановичу в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Острому Ігорю 
Івановичу

В и р і ш и в :

В.С.БОЙКО
,\

Лівар Н.М. (



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 серпня 2017 року № /& 3

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Рак Я.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. О.Вишні, 2 гр. Рак Ярослава 
Петровича, пенсіонера, інваліда ІІ-Ї групи загального захворювання, який 
просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування, взявши до уваги 
акт депутатського обстеження від 31 липня 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

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Рак Ярославу Петровичу в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Рак Ярославу 
Петровичу одноразову грошову і

В и р і ш и в :

Міський голова В.С.БОЙКО

ЛІвар Н.М



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 серпня 2017 року №

Про присвоєння адресного номера 
земельній ділянці, яка належить 
гр. Лабунському С.С.

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

В и р і ш и в :

1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:3706) площею 0,0058 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка належить гр. Лабунському Сергію 
Святославовичу номер «72 » по вул. Зелена в с. Затишшя.

2 Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство по 
вул. Зелена в с. Затишшя у відповідності до п.1 даного рішення.

Міський ГОдова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від « 09» серпня 2017 року

Про взяття Гусак Л.І. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

і.

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 м. Почаїв, вул. Юридика, 1 Кременецького району Гусак Лариси 
Іванівни, виконавчий комітет міської ради

1. Взяти гр. Гусак Ларису Іванівну на облік по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м.Почаїв.

2. Включити гр. Гусак Ларису Іванівну до загальноміського списку по виділенню 
вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В :

відділу.

* ’ у - ~ 
Міський || В.С. Бойко

Каїїрічук О.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від « 09» серпня 2017 року №

Про взяття Гусак Р.С. 
на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, Положенням «Про умови взяття громадян на облік по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на 
території м. Почаїв та порядок їх надання» від 18.02.2015р. №2071 та розглянувши 
заяву жительки м. Почаїв, вул. Юридика, 1 Кременецького району Гусак Роману 
Сергійовичу, виконавчий комітет міської ради

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

2. Включити гр. Гусака Романа Сергійовича до загальноміського списку по 
виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво 
на території м. Почаїв на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного

В И Р І Ш И В  :

відділу.

Зі:#/ ■ , /  г* І І Іі'
Міський гол а В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від « 09 » серпня 2017 року №

Про взяття Паляниці О.Л. 
на облік по виділенню вільних ' 
земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Земельним Кодексом України, розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. 
Молодіжна, 51, Кременецького району Паляниці Олександра Леонідовича, 
виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Взяти гр. Паляницю Олександра Леонідовича на облік по виділенню вільних 
земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території с. 
Старий Тараж.

2. Включити гр. Паляницю Олександра Леонідовича до загальносільського 
списку по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території с. Старий Тараж.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного 
відділу. /7

В.С. Бойко


