
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від «19 » травня 2017 року № / 0 в

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

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови № 49 від 15 травня 2017 
року, ст.27 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

1. Розробити проект програми матеріально-технічного забезпечення 
навчальних закладів на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2019 роки , у строк до 23 травня 2017 року.

2. В паспорті програми зазначити:

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

4. Контра'] класти на заступника

ВИРІШИВ

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

Чубик А.В. 
Риндич М.В.

мі ського голови

Міський голов В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від «19 » травня 2017 року №

Про розробку проекту програми 
«Впровадження та застосування 
енергоефективних та енергозберігаючих 
заходів у закладах освіти По наївсь кої 
МОТГ на 2017-2019 рр.»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови № 48 від 15 травня 2017 
року, ст..27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1. Розробити проект програми «Впровадження та застосування 
енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах освіти Почаївської 
МОТГ на 2017-2019 рр.» у строк до 23 травня 2017 року.

2. В паспорті програми зазначити:

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

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

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

Міський голова

Чубик А ІЗ. ,
Риндич М.В. ■



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 травня 2017 року № /а ?

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр, Морозюк Г.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Молодіжна, 6 гр. Морозюк 
Галини Федорівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги довідку № 39 від 04.04,2017 року 
поліклінічного відділення Почаївської РКЛ, акт депутатського обстеження від 
10 квітня 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. Морозюк Галині Федорівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Морозюк Галині 
Федорівні одноразову

В и р і ш и в :

Лівар Н.М. 
Риндич М.В.

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 травня 2017 року №

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

Розглянувши заяву жителя с. Комарин вул. Зарічна, 4 гр, Сімори 
Вячеслава Васильовича, який просить виділити одноразову грошову допомогу 
на лікування дружини, взявши до уваги довідку № 222 від 25,04.2017 
Тернопільської університетської лікарні, акт депутатського обстеження від 04 
квітня 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 Хе 164 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Сіморі Вячеславу

В.С.БОИКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 травня 2017 року № у-у#

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Абрамчук Ф.С.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Шкільна, 16 гр. Абрамчук 
Феодосії Сивонівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги акт депутатського обстеження від 22 березня 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. Абрамчук Феодосії Сивонівні 
в розмірі 500 (п'ятсот ) гривень.

В и р і ш и в :

2. <** ’ * '* тги гр. Абрамчук Феодосії

В.С, БОЙКО

Лівар Н.М. 
Риндич М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 травня 2017 року № / / /

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Тиванюку Ю.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Заньковецької, 3 гр. 
Тиванюка Юрія Аксентійовича, пенсіонера, який просить виділити одноразову 
грошову допомогу на лікування , взявши до уваги довідку № 64 від 12.05.2017 
року Тернопільської міської комунальної лікарні, акт депутатського 
обстеження від 18 травня 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. Тиванюку Юрію 
Аксентійовичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Тиванюку Юрію 
Аксентійовичу одноразову грошову допомогу.

В и р і ш и в :

Риндич М.В.

Міський голова В.С. БОЙКО


