
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

ТРИДЦЯТЬ  ДРУГОЇ   СЕСІЇ 

 

20. 07.  2018  року                                                                                                                   

                                                                                                                      м. Почаїв    

                                                                                                         вул. Шевченка, 2 

                                                                                      Міський Будинок культури, 

                          зал засідань 

                                                                                                

Тридцять другу сесію  VII cкликання Почаївської   міської   ради  

відкриває   Почаївський  міський  голова  Бойко В.С. 

 

                                                                                  Всього депутатів: 26 

                                                                                                    Присутні на сесії: 16 

                                                                                                Відсутні на сесії : 10                                               

                                                                                               (списки додаються)                                                                                         

 

Кворум , необхідний  для проведення  сесії ,  є. 
 

У роботі сесії беруть участь :  

 

- заступник міського голови – Максимчук С.В. 

- заступник міського голови – Чубик А.В. 

- начальник   відділу  освіти   Почаївської    міської ради – 

Петровський О.Н. 

- головний бухгалтер Почаївської міської ради – Боцюк О.І. 

- спеціаліст  юридичного відділу – Бондар Г.В. 

- спеціаліст земельного відділу –  Онук В.В. 

- т.в.о. директора Почаївської ЗОШ  I-III ст. – Пташник М.С. 

- заступник    директора   з    господарської     роботи   Почаївської 

ЗОШ I-III ст. - Нек В.Б. 

- співробітник  СБУ – Кушнір В.М. 

- батьки учнів Почаївської ЗОШ I-III ст. 

 
Засідання тридцять другої сесії  VII cкликання Почаївської    міської      

ради    розпочалося   о     10 год. 20 хв.,   а    закінчилося     о  12 год. 30 хв. 

У зв’язку  з перебуванням у відпустці секретаря міської ради 

Уйвана В.Я. секретарем  тридцять другої сесії обрано депутата 

Почаївської міської ради  від виборчого округу №12  Мостинчук Г.М. 

Почаївський  міський   голова Бойко В.С. зачитав порядок денний 

про проведення  тридцять другої  сесії Почаївської міської ради.  



Почаївський міський голова вніс пропозицію  заслухати  заступника 

директора  з господарської роботи  Почаївської ЗОШ I-III ст.  Нека В.Б. 

про  проведення поточного ремонту Почаївської ЗОШ I-III ст. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

 

1.  

 

 

Про звіт  заступника директора з господарської роботи 

Почаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Нека В.Б. 

 

 

 

 1409 

 

 

2.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2025 га 

для ведення особистого селянського господарства в с. Старий 

Тараж, гр. Шегері Володимиру Андрійовичу. 

 

 

 

 1410 

 

3.  

Про  погодження проекту землеустрою щодо зміни меж с. 

Старий Тараж на території Почаївської міської ради 

Кременецького району Тернопільської області. 

 

 

1411 

 

 

4.  

Про  погодження проекту землеустрою щодо зміни меж с. 

Комарин на території Почаївської міської ради 

Кременецького району Тернопільської області. 

 

1412 

 

 

5.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 

19, гр. Мицик Надії Макарівні. 

 

 

1413 

 

 

6.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 

67, гр. Деркачу Роману Михайловичу. 

 

 

1414 

 

 

7.  

Про затвердження акту обстеження меж земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 

25, гр. Костюку Оресту Дмитровичу. 

 

1415 

  

 

8.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 

25, гр. Костюку Оресту Дмитровичу.  

 

 

 

1416 



 

 

9.  

Про  надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної   ділянки  в натурі (на 

місцевості) площею 0,1000 га    для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських   

будівель  і  споруд  в   м. Почаїв,    вул. І. Хворостецького, 10, 

гр. Цимбалюк Олені Анатоліївні. 

 

 

 

 

    1417 

 

 

10.  

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 

62, гр. Безкоровайному Григорію Михайловичу. 

 

 

   1418 

 

11.  
Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

0,3339 га  у власність для ведення особистого селянського 

господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Мицик Надії 

Макарівні. 

 

 

   1419 

 

12.  
Про надання дозволу на проведення експертно-грошової 

оцінки   земельної   ділянки площею 0,1659 га в м. Почаїв, 

вул. Промислова, 5, гр. Георгієву Борису Віталійовичу.  

 

   1420 

 

 

13.  

 

Про надання дозволу на проведення експертно-грошової 

оцінки земельної ділянки площею 0,0732 га  в   м. Почаїв, 

вул. Промислова, 5, гр. Якимчук Оксані Петрівні.  

 

   1421 

 

14.  
 

Про надання дозволу на проведення експертно-грошової 

оцінки   земельної  ділянки площею 0,2211 га в м. Почаїв, 

вул. Промислова, 5, гр. Токар Олені Тарасівні.  

 

   1422 

 

15.  
Про перенесення питання «Про надання дозволу на 

проведення експертно-грошової оцінки   земельної   ділянки 

в м.Почаїв вул. Промислова, 5,  гр. Сіморі Ользі Іванівні на 

розгляд наступної сесії. 

 

   1423 

 

 

16.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Почаїв, вул. Дачна 4, гр. Гутовичу Андрію 

Васильовичу. 

 

 

  1424 

 

 

17.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 5, гр. Рущинському 

Анатолію Миколайовичу. 

 

 

 

   1425 



 

18.  
Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,0197 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дачна, 

гр. Гутовичу Андрію Васильовичу. 

 

     

   1426 

 

 

19.  

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) комунальної власності Почаївської 

міської ради загальною площею 0,6780 га для будівництва та 

обслуговування закладів освіти в м. Почаїв, вул. Липова, 4. 

 

    

   1427 

 

 

20.  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) комунальної власності загальною 

площею 0,2905 га для будівництва та обслуговування 

закладів освіти в с. Затишшя, вул. Зелена. 

 

 

 

   1428 

 

 

21.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0750 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Тиха, 3, 

гр. Комару Петру Івановичу. 

 

 

 

    1429 

 

 

22.  

Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв,  вул. І. 

Хворостецького, гр. Березюку Володимиру Степановичу. 

 

 

    1430 

 

 

23.  

Про затвердження акту комісійного обстеження земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення (землі закладів освіти – сади), житлової та 

громадської забудови (землі закладів освіти – громадського 

призначення) та загального користування (забудовані землі, 

землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті 

землі, в т.ч. вулиць, набережних, площ) загальною площею 

2,6351 га в м. Почаїв, вул. Шевченка, 15. 

 

 

 

     1431 

 

24.  
Про затвердження детального плану території земельної 

ділянки для будівництва групи індивідуальних гаражів 

площею 0,1200 га в м. Почаїв, вул. Наливайка. 

 

 

     1432 

 

25.  
Про внесення змін в рішення № 1378 від 04.06.2018 р. 

тридцятої сесії сьомого скликання Почаївської міської ради 

ТОВ “Пластик-М”. 

 

     1433 

 

26.  
Про внесення змін в рішення № 838  від 24.05.2017 р. 

двадцять другої сесії сьомого скликання Почаївської міської 

ради гр. Підгурському Роману Васильовичу. 

 

 

 

  1434 



 

27.  
Про внесення змін в рішення № 1530  від 14.05.2010 р. 

тридцять п’ятої сесії п’ятого скликання Почаївської міської 

ради гр. Грішину Руслану Вікторовичу. 

 

 

рішення 

не 

прийняте 

 

28.  
Про внесення змін в рішення № 604  від 02.12.2016 р. 

п’ятнадцятої сесії сьомого скликання Почаївської міської 

ради гр. Процюку Олександру Валерійовичу. 

 

 

 

  1435 

 

29.  
Про внесення змін в рішення № 1028 від 17.11.2017р. 

двадцять шостої сесії сьомого скликання Почаївської міської 

ради. 

 

  1436 

 

30.  
 

Про внесення змін до міського бюджету  на 2018 рік. 

 

  1437 

 

 

 

31.  

 

Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету. 

 

 

  1438 

 

 

 

32.  

Про внесення змін до Програми організації свят та розвитку 

культури та мистецтв Почаївської міської об’єднаної 

територіальної   громади на 2017 – 2018 р. 

 

 

 

  1439 

 

 

33.  

 

Про внесення змін до програми «Розвитку Почаївського 

історико – художнього музею на період до 2020 року». 

 

 

  1440 

 

 

 

34.  

 

Про прийняття у комунальну власність. 

 

 

  1441 

 

 

35.  

Про внесення  змін до Програми щодо забезпечення заходів 

обороноздатності Держави на території Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 -2019 рр. 

 

Рішення 

не 

прийняте 

 

 

36.  
Про передачу коштів медичної  субвенції з Почаївського 

міського бюджету до Кременецького районного бюджету. 

 

  1442 

 

 

 

      За даний порядок   денний проголосували 

                                                За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – немає 



Слухали: Про звіт  заступника директора з господарської роботи Почаївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Нека В.Б. 

Інформує: Нек В.Б. – заступник директора з господарської роботи Почаївської 

ЗОШ I-IIIст. 

Виступили: Паляниця Т.М., Чиж В.В.- депутати Почаївської міської ради. 

                      Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1409) 

Результати голосування:  За – 17 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосував – немає 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,2025 га для ведення особистого селянського 

господарства в с. Старий Тараж, гр. Шегері Володимиру Андрійовичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1410) 

Результати голосування:  За –15  

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували – 1 

 

Слухали:     Про   погодження     проекту  землеустрою     щодо    зміни   меж   

с. Старий Тараж на території Почаївської міської ради Кременецького району 

Тернопільської області. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1411) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає 

        Не голосували – 1 

 

Слухали:     Про     погодження     проекту   землеустрою    щодо   зміни    меж   

с. Комарин на території Почаївської міської ради Кременецького району 

Тернопільської області.   

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1412) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 



будинку, господарських   будівель    і споруд    в  м. Почаїв, вул. Шкільна, 19, 

гр. Мицик Надії Макарівні.  

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1413) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,    господарських    будівель  і   споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 67, 

гр. Деркачу Роману Михайловичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1414) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували –1  

 
Слухали: Про затвердження акту обстеження меж земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд   в  м. Почаїв, вул. Шкільна, 25,   гр. Костюку Оресту Дмитровичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1415) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,    господарських   будівель  і     споруд  в  м. Почаїв, вул. Шкільна, 25, 

гр. Костюку Оресту Дмитровичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1416) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували –2 

Слухали: Про  надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної   ділянки  в 

натурі (на місцевості) площею 0,1000 га    для будівництва та обслуговування 



житлового    будинку,      господарських   будівель  і  споруд  в   м. Почаїв,    

вул. І. Хворостецького, 10,  гр. Цимбалюк Олені Анатоліївні. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1417) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 

будинку,   господарських    будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Наливайка, 62, 

гр. Безкоровайному Григорію Михайловичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1418) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 
Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,3339 га у власність для ведення 

особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Мицик 

Надії Макарівні. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1419) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 
Слухали: Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

земельної    ділянки   площею   0,1659 га   в      м. Почаїв, вул. Промислова, 5, 

гр. Георгієву Борису Віталійовичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1420) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 1 

 

Слухали: Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

земельної    ділянки    площею   0,0732  га   в    м. Почаїв, вул. Промислова, 5, 

гр. Якимчук Оксані Петрівні.  

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №  1421) 

Результати голосування:  За – 15 



                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки 

земельної ділянки площею 0,2211 га в м. Почаїв, вул. Промислова, 5, гр. Токар 

Олені Тарасівні. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1422) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про перенесення питання «Про надання дозволу на проведення 

експертно-грошової оцінки   земельної   ділянки в м. Почаїв вул. Промислова, 

5,  гр. Сіморі Ользі Іванівні на розгляд наступної сесії. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1423) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

                                                Не голосували – 2 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Дачна 4, гр. Гутовичу Андрію 

Васильовичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1424) 

Результати голосування:  За – 16 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались – немає  

        Не голосували – 1 

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 5, гр. Рущинському 

Анатолію Миколайовичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1425 ) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 



Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

площею 0,0197 га    для   ведення     особистого   селянського    господарства в 

м. Почаїв, вул. Дачна,   гр. Гутовичу Андрію Васильовичу.  

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1426) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає 

        Не голосували – 2 

 

Слухали:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

комунальної власності Почаївської міської ради загальною площею 0,6780 га 

для   будівництва та обслуговування закладів освіти в м. Почаїв, вул. Липова, 4. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1427) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 
Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

комунальної власності загальною площею 0,2905 га для будівництва та 

обслуговування   закладів   освіти  в   с. Затишшя,  вул. Зелена. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1428) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,0750 га для будівництва та 

обслуговування   житлового   будинку,   господарських    будівель та споруд в 

м. Почаїв, вул. Тиха, 3, гр. Комару Петру Івановичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення № 1429) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає 

        Не голосували – 2 

 
Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,1000 га для ведення особистого 



селянського господарства в м. Почаїв,  вул. І. Хворостецького, гр. Березюку 

Володимиру Степановичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1430) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 
Слухали: Про затвердження акту комісійного обстеження земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення (землі закладів 

освіти – сади), житлової та громадської забудови (землі закладів освіти – 

громадського призначення) та загального користування (забудовані землі, 

землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі, в т.ч. 

вулиць, набережних, площ) загальною    площею     2,6351 га    в   м. Почаїв, 

вул. Шевченка, 15. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1431) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

Слухали: Про затвердження    детального плану території земельної ділянки 

для будівництва групи індивідуальних гаражів площею 0,1200 га в м. Почаїв, 

вул. Наливайка. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1432) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

                                                Не голосували – 3 

 

Слухали: Про внесення змін в рішення № 1378 від 04.06.2018 р. тридцятої сесії 

сьомого скликання Почаївської міської ради ТОВ “Пластик-М”. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1433) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

                                                Не голосували – 2 

 
Слухали: Про внесення змін в рішення № 838  від 24.05.2017 р. двадцять другої 

сесії сьомого скликання Почаївської міської ради гр. Підгурському Роману 

Васильовичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1434) 



Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

                                                Не голосували –2 

 
Слухали: Про внесення змін в рішення № 1530  від 14.05.2010 р. тридцять 

п’ятої сесії п’ятого скликання Почаївської міської ради гр. Грішину Руслану 

Вікторовичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:  (Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 0 

                                                Проти –7 

                                                Утримались –  8 

                                                 Не голосували – 2 

 

Слухали: Про внесення змін в рішення № 604  від 02.12.2016 р. п’ятнадцятої 

сесії сьомого скликання Почаївської міської ради гр. Процюку Олександру 

Валерійовичу. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1435) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

                                                 Не голосували –2 

Слухали: Про внесення змін в рішення № 1028 від 17.11.2017р. двадцять 

шостої сесії сьомого скликання Почаївської міської ради. 

Інформує: Онук В.В.- спеціаліст земельного відділу. 

Вирішили:( Рішення №1436) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували –2  

 

 

Слухали: Про внесення змін до міського бюджету  на 2018 рік. 

Інформує: Боцюк О.І – головний бухгалтер Почаївської міської ради. 

Вирішили:( Рішення №1437) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували –2 

 

 

Слухали: Про передачу коштів з Почаївського міського бюджету до 

Кременецького районного бюджету. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 



Вирішили:( Рішення №1438) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували –2 

Слухали: Про внесення змін до Програми організації свят та розвитку 

культури та мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 – 2018 р. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1439) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували –2 

 

Слухали: Про внесення змін до програми «Розвитку Почаївського історико – 

художнього музею на період до 2020 року». 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1440) 

Результати голосування:  За – 14 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  1 

        Не голосували –2 

 

Слухали: Про прийняття у комунальну власність. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили:( Рішення №1441) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували –2 

 

Слухали: Про внесення  змін до Програми щодо забезпечення заходів 

обороноздатності Держави на території Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 -2019 рр. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 

Вирішили: (Рішення не прийняте) 

Результати голосування:  За – 1 

                                                Проти –  2 

                                                Утримались –  11 

        Не голосували – 3 

 

 

Слухали: Про передачу коштів медичної  субвенції з Почаївського міського 

бюджету до Кременецького районного бюджету. 

Інформує: Чубик А.В. – заступник міського голови. 



Вирішили:( Рішення №1442) 

Результати голосування:  За – 15 

                                                Проти –  немає 

                                                Утримались –  немає  

        Не голосували – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                               В.С. БОЙКО 

 

    Секретар сесії ,     Г.М. МОСТИНЧУК 

депутат  міської ради по виборчому 

 округу № 12                             

 

 


