
 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від «11» жовтня 2017 року   № 181 

Про початок опалювального сезону  

2017-2018рр. в Почаївській міській  

об’єднаній територіальній громаді 

 

Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 липня 2005 року № 630 “Про затвердження Правил, надання послуг з 

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», 

пунктом 7.9.4. Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, 

затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 197/13464, виконавчий 

комітет міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Розпочати опалювальний сезон в закладах охорони здоров’я, навчальних та 

дошкільних закладах, закладах соціально - культурного призначення та в 

багатоквартирному житловому фонді 12 жовтня 2017 року, 

2. Керівникам підприємств та установ Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади опалення проводити згідно температурного режиму. 

Енергоносії використовувати в межах виділених лімітів. 

3. Дане Рішення довести до відома керівників бюджетних організацій, підвідомчих 

Почаївській міській раді. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, 

згідно розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова        В.С. БОЙКО 

  



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  11 жовтня  2017 року                                                              №  182 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Царук М.У. 

  

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Макаренка, 50  гр. Царук Марії Устимівни,  

яка  просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування , взявши до уваги 

довідку кардіохірургічного відділення Львівської обласної клінічної лікарні та  акт 

депутатського обстеження від 03 жовтня 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. Царук Марії Устимівні в   розмірі 

2000 (дві тисячі )  гривень. 

 

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Царук Марії Устимівні 

одноразову грошову  допомогу. 

 

 

 

 

Міський голова        В.С.БОЙКО 

  



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  11 жовтня  2017 року                                                            №  183 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Степанишиній Г.І. 

  

              Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Козацькка, 21  гр. Степанишиної 

Ганни Іванівни, інваліда ІІ групи загального захворювання,  яка  просить виділити 

одноразову грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом ,  взявши до 

уваги акт депутатського обстеження від 07 вересня 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: 
 

3. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Степанишиній Ганні Іванівні в   

розмірі 500 (п’ятсот )  гривень. 

 

4. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Степанишиній Ганні Іванівні 

одноразову грошову  допомогу. 

 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

 

  



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  11 жовтня  2017 року                                                              №  184 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Микуляк В.І. 

  

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 48  гр. Микуляка Василя 

Івановича,  який  просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування мами – 

Микуляк Ганни Василівни,  взявши до уваги  виписку відділення «Нейрохірургічне» 

Хмельницької обласної лікарні , акт депутатського обстеження від 15 вересня 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: 
 

5. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Микуляку Василю Івановичу в   

розмірі 2000 (дві тисячі )  гривень. 

 

6. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Микуляку Василю Івановичу 

одноразову грошову  допомогу. 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

 

  



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  11 жовтня  2017 року                                                            №  184 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Микуляк В.І. 

  

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 48  гр. Микуляка Василя 

Івановича,  який  просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування мами – 

Микуляк Ганни Василівни,  взявши до уваги  виписку відділення «Нейрохірургічне» 

Хмельницької обласної лікарні , акт депутатського обстеження від 15 вересня 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: 
 

7. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Микуляку Василю Івановичу в   

розмірі 2000 (дві тисячі )  гривень. 

 

8. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Микуляку Василю Івановичу 

одноразову грошову  допомогу. 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

 

 

  



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  11 жовтня  2017 року                                                                №  185  

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Жовтовському І.В. 

  

Розглянувши заяву жителя  м. Шумськ вул. Українська, 24 (уроженець м. Почаїв) гр. 

Жовтовського Івана Володимировича, який має статус дитини позбавленої 

батьківського піклування та досяг 18-річного віку та  просить виділити одноразову 

грошову допомогу , керуючись постановою КМУ від 25.08.2005 року № 823 «Про 

затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям 

позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»,     

виконавчий комітет міської ради 

  

 

В и р і ш и в: 
 

9. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Жовтовському Івану 

Володимировичу в   розмірі 1810 (одна тисяча вісімсот десять)  гривень. 

 

10. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Жовтовському Івану 

Володимировичу одноразову грошову  допомогу. 

 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

 

 

  



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 11 жовтня  2017 року                                                              №  186 

 

Про виділення одноразової 

грошової допомоги гр. Бовт К.А. 

  

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж гр. Бовт Клавдії Андріївни, яка має статус 

дитини позбавленої батьківського піклування та досягла 18-річного віку та  просить 

виділити одноразову грошову допомогу , керуючись постановою КМУ від 25.08.2005 

року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам 

та дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», 

виконавчий комітет міської ради 

  

В и р і ш и в: 
 

11. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Бовт Клавдії Андріївні в   розмірі 

1810 (одна тисяча вісімсот десять)  гривень. 

 

12. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Бовт Клавдії Андріївні 

одноразову грошову  допомогу. 

 

 

Міський голова        В.С. БОЙКО 

  



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від   11 жовтня  2017  року                                                          №  187 

 

Про виділення одноразової 

грошової      допомоги 

гр. Жужельському Г.В. 

 

Розглянувши заяву жителя  м. Почаїв вул. Кременецька, 31 гр. Жужельського Григорія 

Васильовича , який  просить виділити одноразову грошову допомогу ,  взявши до уваги 

те,  що він має посвідчення учасника бойовий дій (серія АБ  № 010299  від 13 жовтня 

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 

  

 

                                                     В и р і ш и в: 
 

 

13. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Жужельському Григорію 

Васильовичу в   розмірі 1000 (одна тисяча )  гривень. 

 

14. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр.  Жужельському Григорію 

Васильовичу одноразову грошову  допомогу . 

 

 

 

Міський голова        В.С. БОЙКО 

 

  



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від   11  жовтня   2017 року                                                                       №  188 

 

Про виділення одноразової  

грошової    допомоги   на    

поховання гр. Красевич М.Я. 

 

 

Розглянувши  заяву  жительки селище Запитів вул. Незалежності, 2 Львівської області  

гр. Красевич Марти Ярославівни ,  яка провела похорон  свого дядька – Шилюка 

Володимира Івановича   про  виділення   її  одноразової  грошової допомоги,  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 гр. Красевич Марті Ярославівні  одноразову грошову допомогу в 

розмірі 1000 ( одна тисяча) гривень. 

 

2. Фінансовому   відділу   міської   ради   перерахувати  гр. Красевич Марті 

Ярославівні одноразову грошову  допомогу. 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

  



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  11 жовтня   2017  року                                                                №  189 

 

Про внесення змін в рішення 

виконавчого комітету № 184 

від 30.11.2016 року. 

 

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 », керуючись 

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. Антонюк 

Лілії Ігорівни , виконавчий комітет міської ради 

  

В и р і ш и в: 

 

1. Внести зміни в п. 1  рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради № 

184 від 30.11.2016 року виклавши його в наступній редакції: «Присвоїти поштову 

адресу земельній ділянці ( кадастровий номер  6123410500:02:001:3647) площею 0,0380 

га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських    будівель   і   

споруд (присадибна ділянка),    яка належить гр. Антонюк Лілії Ігорівні номер 2 «а»  по 

вул. Дружби  в   м. Почаїв». 

 

 

 

Міський голова       В.С. БОЙКО 

 

 

 
  



 

УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  11 жовтня    2017  року                                                        №  190 

 

Про зміну  адресного номера   

житловому будинку, який  

належить гр. Гонтаруку Д.Й. 

 

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. Гонтарука Дмитра 

Йосиповича , виконавчий комітет  міської ради 

 

В и р і ш и в: 

   

1. Змінити  адресний номер  житловому  будинку,  який належить гр. Гонтаруку 

Дмитру Йосиповичу з  попереднього адресного номера «15»  на  адресний  номер  «23»  

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  11 жовтня    2017  року                                                        №  191 

 

Про зміну  адресного номера   

житловому будинку, який  

належить гр. Комара П.І. 

 

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. Комара Петра 

Івановича , виконавчий комітет  міської ради 

 

В и р і ш и в: 

 

1. Змінити  адресу  житловому  будинку,  який належить гр. Комару Петру 

Івановичу з  попередньої № 24 «а» по вул. Ульріха на № 3 по вул. Тиха в м. Почаєві. 

 

2. Кременецькому    РК БТІ   внести   зміни    в       адресне   господарство  по вул. Тиха 

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  11 жовтня   2017  року                                                        №  192 

 

Про  зміну  адресного номера 

житловому будинку та  земельним  ділянкам, 

які  належать  гр.  Андрощук М.Н. 

 

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. Андрощук Марії 

Наумівни , виконавчий комітет  міської ради 

В и р і ш и в: 

 

1. Змінити адресний номер житловому будинку, яке належить гр. Андрощук Марії 

Наумівні з  № 62 по вул. Шевченка (колишня вулиця Леніна)  на  № 80 «а» по вул. 

Шевченка  в   м. Почаїв. 

 

2. Змінити адресний номер земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 

6123410500010010194, площею 0,10 га ,  яка належить  гр. Андрощук Марії Наумівні з 

№ 80 на № 80 «а»   по вул.  Шевченка в   м. Почаїв. 

 

3. Змінити адресний номер земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства за кадастровим номером 6123410500010010195, площею 0,3061 га ,  яка 

належить  гр. Андрощук  Марії  Наумівні  з  № 80  на   № 80 «а»   по вул.  Шевченка в     м. 

Почаїв. 

 

4. Кременецькому    РК БТІ   внести   зміни    в       адресне   господарство  по вул. 

Шевченка  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 «11» жовтня 2017 року         № 193 

Про затвердження акту інвентаризації 

мереж зовнішнього освітлення,  

в с. Старий Тараж та в с. Комарин 

 

Відповідно до статей 26, 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з 

метою належного обліку майна комунальної власності та ефективного його 

використання, а саме мереж зовнішнього освітлення вулиць Шкільна та Резніка в с. 

Старий Тараж та вул. Польова та Зарічна в с. Комарин відповідно до розпорядження 

міського голови № 95 від «18» серпня 2017 року «Про створення комісії по 

інвентаризації зовнішнього освітлення у с.Старий Тараж, с. Комарин Почаївської 

МОТГ», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Почаївської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити акт інвентаризації мереж зовнішнього освітлення вулиць Шкільна та 

Резніка в с. Старий Тараж та вул. Польова та Зарічна в с. Комарин з визначенням 

вартості об'єктів (додаток 1). 

2. Затвердити акт прийняття в комунальну власність зовнішніх мереж освітлення 

вулиць Шкільна та Резніка в с. Старий Тараж та вул. Польова та Зарічна в с. Комарин 

(додаток 2). 

3. Передати мережі зовнішнього освітлення вулиць Шкільна та Резніка в с. Старий 

Тараж та вул. Польова та Зарічна в с. Комарин на баланс Почаївського комбінату 

комунальних підприємств, як майно комунальної власності, передане в господарське 

відання, згідно акту приймання-передачі, що додається. 

4. Дане рішення виконавчого комітету подати на затвердження сесії Почаївської 

міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту та зв’язку. 

Міський голова          В.С. Бойко 

 


