
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про звернення до Прем’єр-міністра України 
Гройсмана В.Б., Секретаря РНБО України 
Турчинова О.В., Міністра внутрішніх справ 
України Авакова А.Б.

Заслухавши депутатське звернення, озвучене депутатом Почаївської 
міської ради ШаткІвським В.Г., Почаївська міська рада -

1 .Звернутися до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Секретаря 
РНБО України Турчинова О.В., Міністра внутрішніх справ України 
Авакова А.Б. щодо питання, порушеного у депутатському зверненні 
Шатківського В.Г. (текст звернення додається).

Від «19» жовтня 2018 року №1516

ВИРІШИЛА:

Міський голова В.С.Бойко

Шатківськяй В.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «19» жовтня 2018 року №1517

Про звернення учасників бойових дій 
жителів Почаївської ОТГ

Заслухавши депутата Почаївської міської ради Паляницю Т.М., 
Почаївська міська рада -

1. Інформацію спілки учасників бойових дій Кременецького району взяти 
до уваги.

2. Доручити Почаївському міському голові зустрітися з керівником спілки 
учасників бойових дій та її членами.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань містобудування, архітектури, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища.

ВИРІШИЛА:

Міський голова В.С.Ьойко

Паляниця Т.М.



УКРАЇНА
ІЮ ЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 19 » жовтня 2018 року №1518

Про передачу коштів медичної 
субвенції з Гіочаївського міського 
бюджету до Кременецького 
районного бюджету

Для повноцінного функціонування системи охорони здоров’я на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2018 ропі, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89. 
І 01 Бюджетного кодексу України, ІТочаївська міська рада

1. Передати кошти з Гіочаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету, як медичну субвенцію у вигляді 
міжбюджетного трансферту на галузь «Медицина» для фінансування первинної 
ланки медицини Почаївської міської об’єднаної територіальної громади в сумі
626,300 (шістсот двадцять шість тисяч триста) гривень.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття медичної 
субвенції з Гіочаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету в сумі 626,300 (шістсот двадцять шість тисяч триста) грн. згідно 
додатку 1 до даного рішення.

3. Доручити міському голеві Бойку В.С. підписати договір про передачу 
та прийняття видатків медичної субвенції з Псчаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

ВИРІШИЛА:

В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення сесії Початської міської ради 

Л‘п« 1518 » від « 19 » жовтня 2018 р.

ДОГОВІР Ле

ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙНЯТТЯ ВИДАТКІВ МЕДИЧНОЇ СУБВЕНЦІЇ 
з Почаївського міської о бюджету до Кременецького районного бюджету

м. По чаїв « » ____________ 2018 року

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка 
Василя Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
Кременецька районна рада в особі голови Кременецької районної ради 
Стефанського Володимира Ананійовича, (надалі отримувач субвенції), який діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої 
сторони, (разом -  Сторони), з метою своєчасності, рівномірності, 
гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до ст.93, 101 
Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Пр едметом цього договору є передача коштів медичної субвенції, 
що зараховуватимуться до Почаївського міського бюджету у 2018 р., в сумі
626.300 (шістсот двадцять шість тисяч триста) грн., як міжбюджетний 
трансферт з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету.

1.2. Цим договором Сторони встановлюють, що кошти з Почаївського 
міського бюджету будуть перераховуватися до Кременецького районного 
бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису видатків 
Почаївського міського бюджету.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити перерахунок коштів 
у четвертому кварталі 2018 року, шляхом перерахування коштів медичної 
субвенції на рахунок Кременецького районного бюджету.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується спрямувати . кошти в сумі
626.300 (шістсот двадцять шість тисяч триста) грн. на фінансування первинної 
ланки медичної допомоги Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН



3.1. Цей договір укладений в двох автентичних примірниках українською 
мовою (по одному кожній із сторін ).

3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання обома сторонами і 
діє до 31 грудня 2018 року включно.

4.2, Зміни та доповнення до цього договору вносяться за письмовою 
згодою сторін на підставі додаткової угоди.

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. По чаї в 47000, м. Кременець

вул. Возз’єднання, 16 вул. Шевченка, 56

ІТочаївська міська рада Кременецька районна рада

Почаївський міський голова Голова Кременецької районної ради

В. С. Бойко В.А.Стефанський



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 19 » жовтня 20 І 8 року № 1519

Про внесення змін до Програми 
щодо забезпечення заходів 
обороноздатності Держави на 
території Ііочаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2018-2019 роки.

З метою належного та ефективного використання коштів місцевого бюджету, що 
спрямовуються на виконання заходів «Програми щодо забезпечення заходів 
обороноздатності Держави на території Почаївської міської об’єднаної територіально, 
громади па 2018-2019 роки», керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 20 і 8-2019 роки:

1.1. В паспорті програми, в рядку 6 «Відповідальний виконавець Програми» слова 
«Кременецький об’єднаний міський військовий комісаріат» замінити словами
«Почаївська міська рада».

1.2. У додатку до Програми, в таблиці в усіх рядках стовпця «Виконавці» після слів 
«Кременецький ОМВК» доповнити словами «Почаївська міська рада».

2. Кошти, передбачені на виконання заходів Програми на 2018 рік спрямувати на 
закупівлю паливно-мастильних матеріалів. У зв’язку з чим, додаток до Програми
викласти у редакції згідно додатку і до даного рішення із врахуванням змін, 
зазначених у попередніх пунктах даного рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально- 
економічного розвит ку, інвестицій та бюджету.

М і ськи й го л  ов а В.С. Бойко



До дат

.Мі!
і/п

Наша напрямку 
діяльності

(пріоритетні завдання)

Пере, ш; заходів 
програли

Строк 
шжтша 

нші заходу

! 0  | )і а 11 і за шя до при зо вної Придбання 2019 р.
підготовки. проведення канцелярських товарів.
чнходш ві нськоио - маркованої ітроду кції.
патріотичного виховання паперу, заправки
'.і'.'.к- н та приписка кііртріірків:
юнаків до призовної ) 1 ридбания паливно-
дільниці. мастильних матеріалів;

" У ” ~ Opj аюзація призову- 11ридбання наливио- флг.ДЧ 'і
громадян на строкову мастильних матеріалів Р
військову службу та для своєчасного
призов офіцерів запасу на і іроведсні і я о п о віщения.
обов'язкову військову розшуку та доставки
службу в ЗСУ та ШФ призовників та офіцерів 

запасу па призовну 
дільницю, збірний пункт 
та військові частики;

і Організація відбору і іридбатпія паливно- 201X-20J9
громадян на військову мастильних матеріалів
службу У с і  контрактом в для проведення заходів
ЗСУ агітаді йі ю-рскла м но- 

вербувальної роботи та
своєчасної доставки
кандидатів до військових

і  чистий:

. Додаток до 
рішення Почаївської міської ради 

Ла]519 від 19 жовтня 2018 року

до програми

Виконавці

Кременецький
ОМВК.

Почаївська міська 
рада

Кременецький
ОМВК.

f Іочаївська міська 
рада

Обсяг
Джерела
фінансу

вання

фінансування (нар 
і ІСТ1»),

гне. гривень

Місце шиї
бюджет

2618
Та

2019
2.5

Місцевий 2.5 2,5
бюджет

Кременецький Місцевий 5 7,5
ОМВК. бюджет

J Іочаївська міська 
рада

Очікуванні!
результат

'Забезпечення заходів 
допризовної підготовки в 

і !очаківській МО'ІТ

Забезпечення п]юведення 
заходів призову громадян 

в ЗСУ та.ІВФ в 
і Іочаївській МО'ІТ

За без і іечсння прове дення 
заходів відбору громадян 

на військову службу за 
контрактом 

в ЗСУ в Почаївській
мотг



4 Ор і а ні за ці я про веден ня 
заходів мобілі заційної 
підготовки та мобілізації 
на території громади:

Придбання наливно- 
маст ильних матеріалів 
для проведення 
підготовчих заходів 
мобілізації та 
своєчасного проведенії я 
оповіщення, розшуку за 
доставки людських і 
транспортних ресурсів на 
збірний пункт та 
військові частини;

20J8-2019

5 Організація проведення 
заході в територіальної 
оборони на території 
громади;

Придбання паливно- 
мастильних матеріалів 
для ттроведеш гя їа  ході в 
територі а л ь і toi оборот і и. 
проведення щомісячного 
сди ] то го стріл СІ (,Ь КОі о 
де і я. форму вання 
батальйону резерву, 
вагонів оборони, 
проведення напчань;

2018-2019

6 ( їрїннізашя проведення 
навчальних .зборів з 
військовозобов'язаними:

Придбання паливно- 2018-2019 
мастильних матеріалів . 
для своєчасного 
проведення оповіщення, 
розшуку та доставки 
військовозобов Зш  них 
он ератиш іо го р езерву 
першої та другої черги 
на збірний пункт та 
військові частини;

Всього . ._І_____ ... „

Секретар міської ради

Кременецький
омвк.

Почаївська міська 
рада

Місцевий
бюджет

2 б уЗаосз п счсі і и я проведення 
за х оді в мобілі за цій н ої 

підготовки та мобілізації в 
ПочаЇБСькій МОТГ.

у

Кременецький , Місцевий 2.5
ОМВК. і бюджет

Почаївська міська 
рада

2.5 'Забезпечення проведення 
за \  оді в і ери і орі а.іьної 
оборони в Почаївській 

МОТГ.

Кременецький 
ОМВК

Почаївська міська 
рада

Місцевий
бюджет

2.5

20,00 2 20,00

Забезпечення проведення 
за ході в п ; і в ча л ы і и х зборі в 

в ЗСУ в Кременецькому 
районі та в Почаївській 

MOT) '

В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 19 » жовтня 2018 року А« 1520

Про закупівлю та безоплатну 
передачу паливно-мастильних 
матеріалів

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядуванпяв 
Україні» з метою якісного та вчасного виконання завдань щодо проведення 
агітаційної, рекламної та агітаційно-вербувальної роботи на військову службу 
за контрактом серед громадян та доставки потенційних кандидатів до 
військових частин навчальних центрів для подальшого укладення контрактів, 
на виконання «Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави 
на території Почаївської МОТГ на 2018-2019 роки», Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл Почаївській .міській раді на закупівлю паливно- 
мастильних матеріалів (дизельне паливо) у кількості 620 л та безоплатно 
передати Кременецькому об’єднаному міському військовому комісаріату згідно 
заходів Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на 
території Почаївської МОТГ на 20 і 8-2019 роки.

2. Уповноважити міського голову Бойка В.С. підписати та скріпити 
печаткою договір (угоду, тощо) на проведення вищевказаної закупівлі та 
передати по акту прийому-передачі паливно-мастильні матеріали.

3. Кременецькому об'єднаному міському військовому комісаріату за 
результатами проведених робіт падати зви про цільове використання 
переданих паливно-мастильних матеріалів Почаївській міській раді .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань сопіально-еког розвитку, інвестицій та бюджету.

ВИРІШИЛА:

Міський голова с В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1521

Про затвердження 
Програми благоустрою 
населених пунктів Почаївської 
МОТГ на 2019-2020 роки.

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради №192 від 
16 жовтня 2018 року, п.22 ет.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою покращення благоустрою населених 
пунктів Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів Почаївської 
МОТГ на 2019-2020 роки. (Додаток 1).

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

Міський голова В.С. Бойко
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ПАСПОРТ
(загальна характеристика місцевої цільової програми)

Програми благоустрою населених пунктів Почаївської МОТГ на 2019-2020 роки

(н азва про грами)
1. Ініціатор розроблення програми Почаївський комбінат комунальних 

підприємств
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа на підставі якого 
розроблено програму

Рішення виконавчого комітету 
Почаївської міської ради Мі 192 від 
] 6 жовтня 2018 року

5- і Розробник програми : Виконавчий комітете Почаївської
міської ради

4. ! Співрозробники програми
І

Почаївський комбінат комунальних 
підприємств

Відповідальний виконавець 
програми

Почаївська міська рада, Почаївський 
комбінат комунальних підприємств

б. і Учасники програми іІочаївська міська рада, Почаївський
комбінат комунальних підприємств,

і | громадяни , бюджетні установи.
гг Термін реалізації програми . 2019-2020 роки

7.1. Етани виконання програми 

(для довгострокових програм)

І етап

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми

Бюджет Почаївської ОТГ

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, всього,

у тому числі:

5432,00

9.1. коштів місцевого бюджету 5432,00
коштів інших джерел

10 Керівник Програми Макси мчук Сергій Вікторович

22Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму
На основі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», який визначає правові, 

економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і 
спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини та наказу 
Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про 
затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою» від 
23.09.2003 № 154 підготовлена Програма благоустрою Почаївської МОТГ на 2018-2019 
роки (надалі Програма), яка спрямована па розв'язання всіх проблем, пов’язаних з 
благоустроєм.

Благоустрій -  це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та 
озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та 
екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення та інше, що
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здійснюється на території громади з метою її раціонального використання належною 
утримання та охорони, створення умов щодо захисту та відновлення сприятливого для 
життєдіяльності людини довкілля Це один із найефективніших факторів, який дозволяє 
втілити в життя ідеї гармонійного співвідношення між життєвим циклом мешканців та 
дизайном населених пунктів громади. Сприяє відновленню, належному утриманню та 
раціональному використанню територій громади, охороні та організації упорядкування 
об’єктів та елементів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Прийняття Програми зумовлена необхідністю постійно та у належному стані 
у тримувати благоустрій населених пунктів Почаївської МОТГ, а саме:

- проведення робіт з обслуговування і утримання, підтримки санітарного стану 
територій міста, територій масового відпочинку громадян;

- проведення робіт з висадки нових і утримання існуючих зелених насаджень (газонів, 
дерев, кущів, квітників) на території населених пунктів громади, вулицях, парках, 
центральної площі парку ім. Т.Г. Шевченка, скверу ім. Б.Хмельницького тощо;

- утримання і проведення поточних ремонтів існуючих малих архітектурних форм та 
улаштування нових елементів благоустрою;

- створення безпечних умов для життєдіяльності і відпочинку мешканців громади;
- проведення робіт щодо безперебійного енергозабезпечення зовнішнього вуличного 

освітлення населених пунктів громади та належного обслуговування мереж;
- своєчасного обслуговування вулично-дорожньої мережі, встановленню дорожніх 

знаків, нанесенню дорожньої розмітки, попередження виникнення аварійних ситуацій для 
всіх учасників руху,

- придбання прикрас та гірлянд для новорічних ялинок.
- своєчасне проведення ремонтних робіт кюветів та каналів зливу стічних вод; ■
- капітальний ремонт центральної площі парку ім. Т.Г. Шевченка.
- утримання кладовищ у належному санітарному стані тощо.
Об’єкти благоустрою є власністю' Почаївської міської об’єднаної територіальної 

громади і утримуються за рахунок коштів бюджету громади.
Виконані їя робіт з благоустрою забезпечується комунальним підприємством 

Почаївської міської ради «Почаівський комбінат комунальних пдприємств».

З.Визначснни мети Програми
Метою Програми є - покращення благоустрою загальноміських територій та 

житлових кварталів, осучаснення архітектурного вигляду та поліпшення зовнішнього 
дизайну міста, планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже 
існуючих об’єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного 
стану загальноміських територій, доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення 
міста, раціональне використання, належне утримання об’єктів міського благоустрою, 
створення захисту, умов безпеки життя, здоров’я і відновлення сприятливого для 
життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців міста.

■^Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів 
та джерел фінансування: строки га етапи виконання Програми

Шляхами розв’язання проблеми є:
- належний догляд територій міста з впорядкуванням зелених зон, створення нових зон 

відпочинку, придбання та встановлення лавочок, урн для сміття, квітників та інших малих 
архітектурних форм з використанням сучасних дизайнерських рішень та методів 
ландшафтного дизайну;

- ремонт та збереження об’єктів та елементів благоустрою, влаштування турнікетного 
огородження, парків, зелених насаджень вздовж вулиць;

- утримання у належному стані вуличного освітлення та зовнішніх електромереж;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
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- створення нових та відновлення старих газонів і квітників, насадження нових та 
заміна видалених зелених насаджень, капітальний ремонт центральної частини парку ім. Т.Г. 
Шевченка з використанням нових архітектурних рішень, технологій та матеріалів;

- утримання у належному санітарному стані автомобільних доріг, вулиць, проїздів 
міста з застосуванням сучасної прибиральної техніки;

- утримання у належному стані територій кладовищ, а також меморіалів, пам’ятників, 
пам’ятних знаків та інших істерико-культурних об’єктів,

- ремонт та улаштування нових зупинок громадського транспорту;
Джерелами фінансування Програми є кошти з міського бюджету та кошти інших 

джерел, не заборонених законодавством.
Фінансування Програми здійснюється, виходячи з виділених реальних можливостей 

місцевого бюджету, з метою покращення стану благоустрою територій громади та 
відповідно до її заходів. .

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту міського 
бюджету на наступний фінансовий рік.

Ресурсне забезпечення та етапи виконання
Обсяг коштів, які Усього витрат на виконання програми, Усього витрат на
пропонується і тис. гри. виконання
залучити на вико- 2019 1 Програми, тис.грн. •
нання програми : 2020
Місцевий бюджет 2600,0 2832,0 . 5432,00

Плановий обсяг фінансування Програми на 2019-2020 роки із місцевого бюджету 
Почаївської МОТГ становить 2600,00 тис. гри.,

Роботи з утримання благоустрою на приватних присадибних ділянках фінансуються за 
рахунок коштів їх власників.

Виконання Програми здійснюється відповідно до заходів зазначених у додатку 1 до 
Програми у межах виділених бюджетних асигнувань, передбачених на благоустрій.

Заходи з благоустрою на 2019 рік розообляються Почаївським ККІІ та подаються на 
розгляд сесії Почаївської міської ради.

Розроблені заходи на виконання Програми благоустрою Почаївської МОТГ на 2019 рік 
затверджуються рішенням міської ради.

Затверджені заходи є невід’ємною частиною Програми та обов’язковими для 
виконання

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями та заходами Програми є: покрашення зовнішнього вигляду та 
санітарного стану міста Почаїв, забезпечення чистоти, порядку, площ, тротуарів, доріг, 
відновлення бордюрів; забезпечення зовнішнього вуличною освітлення територій міста та 
сільських територій населених пунктів громади: проведення капітальних ремонтів,
реконструкцій об’єктів та елементів благоустрою, упорядкування, меморіалів, пам’ятників, 
створення відповідних умов відпочинку для ді-тей. підлітків та дорослого населення.

Результативні показники Програми.

Головним результатом Програми є створення сприятливого для життєдіяльності 
мешканців Почаївської МОТГ середовища шляхом капітального ремонту площі парку ім. 
Т.Г. Шевченка, захисту і відновлення довкілля, збереження технічного та естетичного стану, 
підвищення експлуатаційних якостей об’єктів і елементів благоустрою, формування 
позитивного іміджу, покращення стану візуального вигляду громади та його привабливості 
для інвестицій, а також, підвищення культури, комфортності і безпеки умов проживання та 
відпочинку громадян.



5

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
1. збереження стану благоустрою та озеленення територій загального 

користування, історико-культурного. природоохоронного та іншого 
призначення.

2. поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста 
Почаїв, сіл Старий Гараж, Комарина та с. Затишшя, створення кращих умов 
для життєдіяльності їх мешканців;

3. підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань 
благоустрою та очищення територій від сміття;

4. очищення від забруднення побутовими відходами; .
5. впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання для 

прибирання територій тощо.
6. Програма допоможе запровадженню і здійсненню ефективних і комплексних 

заходів з утримання територій Почаївської МОТГ у належному стані.

6. Напрямки діяльності та заходи Програми
Напрямки діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1, що додається. 1

1. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію дій щодо виконанням Програми здійснює керівник Програми. Контроль 

за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Почаївської міської ради та 
профільна комісія.

Виконавець «Почаївський ККП» щорічно надає звіт про виконання Програми, у 
встановленому порядку на затвердження Почаївською міською радою до 01 лютого року, 
наступного за звітним.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює 
головний розпорядник бюджетних коштів.
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Додаток 1 до Програми

,Назка І Перелік заходів Строк 
напряму ] програми ; викопанії 
діяльності ( | я  заходу 
назва ■ 
завдання)

Виконавці Джерела
фінансова
1ІШ!

Оріспто
ВІІІ
обсяги
фіпансу
вашш
(тис.грн
-)

Очікуванні*результати

1. | 1.1. Косіння 
Благоустрій ; трави, 
кладовищ прибирання. вивіз 

відходів.

2019-2020 Почаївський 
рр. КІШ

Місцевий
бюджет

470,00 Забезпечено • 
утримання 
кладовищ в 
належному 
стані.

2.
Благоустрій 
парку ім. 
Т.Г. ’ 
Шевченка

2.1. Косіння 2019-2020 Почаївський 
трави, рр. ККП 
прибирання
територій, обрізка ! : 
кущів ;

Місцевий
июджет

250.00 Забезпечено 
утримання 
парку ш. Т.Г. 
11.ісвченка та 
скверу їм. Б.

та скверу 
ім.
Б.Хмельниц
ького

2.2. Обрізіса дерев. | 20 і У-2020 
видалення 1 рр. 
сухостійних та 
аварійних дерев ;

.Почаївський
КІШ

Місцевий
бюджет

80.00 Хмельницького 
в належному 
стані

3.
Саночистка
вулична

3.1. Підмітання 
вулиць, тротуарів 
центральної 
частини міста 
Почаїв, вивіз 
побутових 
відходів.

2019-2020
рр.

Почаївський
ККП

Місцевий
бюджет

2170,00 Забезпечено 
санітарну 
очистку вулиць і 
доріг
центральної 
частини м. 
Почаїв

3.2. Прибирання, 
тротуарів 
населених пунктів 
Почаївської 
МОТ1' від снігу у 
зимовий період, 
посипання піском

2019-2020
рр.

Почаївський
ККП

Місцевий
бюджет

120,00 Забезпечено 
належні умови 
для пересування 
тротуарами 
населених 
пунктів 
Почаївської 
МОТГ у 
зимовий період

4.
Утримання
міської
вбиральні

4.1. Прибирання
приміщень
вбиральні.
сантехнічне
обслуговування.

2019-2020
РР-

Почаївський
ККП

Місцевий
бюджет

180.00 Забезпечено
санітарно-
гігієнічні умови
функціонування
міської
вбиральні

5.
Утримання
та
обслуговува
НШІ
вуличного
освітлення
населених

.пунктів
громади

5.1. Оплата за
спожиту
електроенергію

2019-2020
РР.

Почаївський
ККП.
Почаївська 
міська рада

Міський
бюджет

1100.00 Організовано 
зовнішні 
освітлення 
вулиць у темний 
період доби, 
зменшено 
затрати на 
споживання 
електроенергії

5.2. Ремонт та 
заміна існуючих 
засобів вуличного 
освітлення

2019-2020
РР-

Почаївський
ККП

Місцевий
бюджет

612,00

5.3. Встановлення 
нових та заміна 
старих засобів 
освітлення на 
енергозберігаючі

2019-2020
рр.

1 іочаївсьішй 
ККП

Міський
бюджет

250.00

6. 6.1. Ремонт та 
Встановлсн утримання 
ня. ремонт і пам'ятників, 
та меморіалів

2019-2020
РР

Почаївський
ККП

Місцевий ! 80.00 
бюджет

і

Покращено 
естетичний 
вигляд та 
здійснено |
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утримання
інших
об'єктів
благоустро
ю________
7. .ліквідація
стихійних
сміттезвали
щ.
прибирання
територій

Всього

7.1. Організація 
місячника 
благоустрою 
прибирання 
територій 
загального 
користування

7.2. Ліквідація 
стихійних 
сміттєзвалищ в 
селі Старий
Тараж. Комнрин. 
с. Зат ишшя та ті м. 
Почаїв

5432.00

утримання 
пам'ятників та 
меморіалів

'Здійснено
комплекс
заходів по
генеральному
прибиранню
територій
загального
користування____
Очистка
територій та
навколишнього
природнього
середовища від
побутових
відходів

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Рішення

«19» жовтня 2018 року № 1522

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 14, 23, 78, 97 та 101 Бюджетного 
Кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 
р. № 650-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст 
обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних 
територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2018 
рік на 626300 гривень, за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2018 
рік на 626300 гривень, в тому числі:

2.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 626300 грн.

з них на:
* поточні видатки 626300 грн.

в тому числі:
КПКВ 0119410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» 
(Кременецькому районному бюджету для спрямування видатків на надання 
первинної медичної допомоги). 626300 грн.

3. Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2018 
рік 32500 гривень залишку освітньої субвенції загального фонду станом на 01 
січня 2018 року, в тому числі:

3.1. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на: 32500 грн.

з них на:
оплату праці 32500 грн.



в тому числі:
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 32500 грн.

4. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головним 
розпорядником коштів за кодами програмної та економічної класифікації видатків 
загального фонду міського бюджету на 2018 рік:

4.1. Почаївська міська рада
4.1.1. Зменшити асигнування на 20000 грн.

з них на:
• поточні видатки 20000 грн.

в тому числі:
КПКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 20000 грн.
- програма щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на 

території Почаівської міської об ’єднаної територіальної громади на 2018-2019 
роки.

4.1.2. Збільшити асигнування на 20000 грн.
з них на:

• поточні видатки 20000 грн.
в тому числі:

КПКВ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення» (на виконання програми щодо забезпечення заходів обороноздатності 
Держави на території Почаівської міської об ’єднаної територіальної громади на 
2018-2019 роки). 20000 грн.

5. Збільшити обсяг доходів спеціального фонд)/ міського бюджету на 
2018 рік в сумі 24000 гривень за рахунок коштів від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться 
на території Автономної Республіки Крим.

6. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2018 рік в сумі 24000 гривень:

6.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 24000 грн.

з них на:
• капітальні видатки 24000 грн.

в тому числі:
КПКВ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» 

24000 грн.

7. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 
2018 рік 229184 гривні залишку коштів (бюджету розвитку) спеціального фонду 
(залишку коштів освітньої субвенції), що утворився на 01 січня 2018 року, в 
тому числі:



7.1. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на 229184 гри.

з них на:
• капітальні видатки 229184 гри.

в тому числі:
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 229184 гри.

8. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2018 році 
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету 
(додаток 6 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 
«Про міський бюджет на 2018 рік», згідно з додатком 1.

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

Міськії В.С. Бойко



Додаток № 1
до рішення міської ради від 19.10..2018 №  1522 

'Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік'

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

К о д  п р о гр а м н о ї 
к л а с и ф ік а ц ії 
в и д а т к ів  т а  

к р ед и ту в ан н я  
м ісцевих 

бю дж етів2

К од
Т П К В К М Б

/
Т К В К Б М С 5

Код
Ф К В К Б 4

Н а й м е н у в а н н я  го л о в н о г о  р о зп о р я д н и к а , 
в ід п о в ід а л ь н о го  в и к о н а в ц я , б ю дж етн о ї 

п р о гр ам и  аб о  н а п р я м у  в и д а т к ів  
зг ід н о  з і иіиінОііі відомчоео/Т П К В К М Б  / 

Т К В К Б М С

Н а з в а  о б ’є к т ів  в ід п о в ід н о  д о  
п р о ек тн о - к о ш то р и сн о ї 

доку м е н т а ц ії то щ о

З а г а л ь н и й
о б ся г

ф ін а н с у в а н н я
б у д ів н и ц тв а

ВІДСОТОК
зав ер ш е н о ст і 
б у д ів н и ц тв а  
о б 'є к т ів  н а  

м ай б у тн і роки

В сього  
в и д а т к ів  н а  
зав е р ш е н н я  
б у д ів н и ц тв а  
об’є к т ів  н а  

м ай б у  тні роки

З атв ер д ж ен о
У то ч н ен н я  +, Р азом  в и д ат к ів  

н а  п оточ н и й  р ік

0100000 М іс ь к а  р ад а  (головний розпорядник) 1 887  882,0 24 000,0 2 734 864,0

0110000 М іс ь к а  р ад а  (відповідальний виконавець) 1 887  882,0 24 000,0 2 734 864,0

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльиосп 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (V разі її створення), міської, селшцної, 
сільської рад

Капітальні вкладення 32 000,0 32 000,0

0118420 8420 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації Капітальні вкладення 0,0 0,0 0,0

0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та інших клубних злклаліп Капітальні вкладення 17 000,0 17 000,0

0П603О 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт парку' 500 000,0 500 000,0

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Виготовлення проекту землеустрою, 
щодо встановлення меж сіл Ст. Тараж та 
Комарин

100 000.0 100 000,0

Виготовлення технічної документації з 
інвептапизашї земель 67 000.0 67 000,0

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

Розроблення генерального плану 
м. Почаїв

398 142,0 398 142,0

0117362 7362 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 
інфраструктури отг

Розроблення генеральної о плану є. 
Затишшя

94 282,0 94 282,0

Капітальні вкладення 728 700,0 728 700,0

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток аитоктобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевою 
бюджету

Капітальний ремонт тротуару по 
вул Лосятинська 41 1 500,0 411 500,0

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання Капітальні вкладеним 362 240,0 24 000,0 386 240,0

0600000
В ідділ о св іти  І Іо ч а їв с ь к о ї  м іс ь к о ї ради
(головний розпорядник) 3 255  300,0 2 258 178,0 229 184,0 2 487 362,0

0610000
В ідділ о св іти  І Іо ч а їв с ь к о ї  м іс ь к о ї ради
(головний розпорядник)

3 255  300,0 2 258 178,0 229 184,0 2 487 362,0

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місії Києві), селищах. селах, об'єднаних 
територіальних громадах

Капітальні вкладення 20 000,0 20 000,0

06 п о  10 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капі тальні вкладення 10 000,0 0,0 10 000,0

06 И 020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. школою-дитя чим садком, 
інтернатом при шкоді), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колепумами

Капітальні вкладення 86 742.0 229 184,0 315 926,0

1



0117461 7461 0456
Утриманий та розвито* автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 
бюджету

Канігальний ремонт тротуару по 
вул Лосятинська 411 500,0 411 500,0

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання Капітальні вкладення 362 240,0 24 000,0 386 240,0

0600000 Відділ осв іти  П о ч а їв с ь к о ї м іс ь к о ї ради
(головний розпорядник)

3 255  3410,0 2 258 178,0 229 1 84,0 2  4 8 7  362,0

0610000 В ідділ  осв іти  П о ч а їв с ь к о ї м іс ь к о ї ради
(головний розпорядник)

3 255 300,0 2 2 5 8 1 7 8 ,0 229 184,0 2 48 7  362,0

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
{місті Києві), селищах. селах, об'єднаних 
територіальних громадах

Капітальні вкладення 20 000,0 20 000,0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні вкладення 10 000,0 0,0 10 000,0

0611020 1020 0921

Надання, загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т ч. школою-дмтячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, пмназіями, колегіумами

Капітальні вкладення 86 742,0 229 184,0 315 926,0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. ч. шкшияо-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колепумами

Капітальний ремонт ЗОНІ ГЗ ст. а 
використанням енергозберігаючих 
технологій (Блок Б), (Блок А) 3 255 300,0 2 141 436,0 2 141 436,0

Всього 3 255 300 4 14« 060 253 184 5 222 226

л

Секретар міської ради В.Я. У Йван
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «19» жовтня 2018 року № /4 2 3

Про продовження дії договору оренди 
нерухомого майна № 4 від 27.12.2013р.

Розглянувши заяву ФО-П Валецької С.В. вхід. № 905 від 03.10.2018р., з метою 
ефективного використання комунального майна, недопущення погіршення його стану 
та якісного наповнення місцевого бюджету, відповідно до ст. 11, п. 1 п.З ст. 17 Закону 
України «Про оренду державного і комунального майна», п.8.4. договору оренди 
нерухомого майна №4 від 27.12.2013р., укладено між Почаївською міською радою та 
ФО-П Валедька Світлана Василівна, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

1. Оголосити конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності на частину 
приміщення нежитлової будівлі Почаївського міського будинку культури, 
площею 130,2 кв.м., що знаходиться за адресою вул. Шевченка, 2, м.Почаїв. 
Мета проведення оцінки -  продовження дії договору оренди нерухомого майна.

2. Уповноважити міського голову Бойка В.С., після проведення конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, підписати та скріпити печаткою договір 
на проведення незалежної оцінки майна та договір на проведення рецензування 
незалежної оцінки майна.

3. Визначити відповідальним за фінансування робіт з проведення незалежної 
оцінки майна та рецензії на незалежну оцінку майна ФО-П Валецьку Світлану 
Василівну

4. Продовжити договір оренди нерухомого майна №4 від 27.12.2013р., укладеного 
між Почаївською міською радою та ФО-П Валецька Світлана Василівна, 
змінивши розмір орендної плати, згідно звіту про оцінку майна та Методики 
розрахунку орендної плати за майно комунальної власності територіальної 
громади м. Почаїв та пропозиції її розподілу.

5. Уповноважити міського голову Бойка В.С. підписати та скріпити печаткою 
додатковий договір до договору оренди нерухомого майна № 4 від 27.12.2013р. 
на вищезазначених умовах.

6. Ко іиіення покласти на постійну комісію міської
ра, ного господарства та комунальної власності,

В И Р І Ш И Л А :

пр ранспорту зв’язку.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «19» жовтня 2018 року №

Про затвердження Положення про 
аукціонну комісію з продажу об’єктів 
комунальної власності Ночаївської міської 
ради, ідо підлягають приватизації

З метою ефективного використання комунального майна, недопущення 
погіршення його стану та якісного наповнення місцевого бюджету, відповідно 
до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 
18.01.2018 № 2269-VII, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
депутатської комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства 
та комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та 
зв’язку, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу 
об’єктів комунальної власності Почаївської міської ради, які підлягають 
приватизації (додаток 1).

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

Міський голова

Максимч\’к С,В.

В.С. БОЙКО



Додаток 1 
до рішення сесії 

Почаївської міської ради 
№ від «19» жовтня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про аукціонну комісію з продажу об’єктів комунальної власності 

Почаївської міської ради, що підлягають приватизації

І. Загальні положення

1.1. Положення про аукціонну комісію з продажу об’єктів комунальної 
власності Почаївської міської ради, які підлягають приватизації (далі - 
Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-УТТ.
1.2. Це Положення визначає порядок створення та діяльності аукціонної комісії 
з продажу об’єктів комунальної власності Почаївської міської ради, які 
підлягають приватизації.
1.3. Аукціонна комісія з продажу об’єктів комунальної власності Почаївської 
міської ради, які підлягають приватизації (далі - Комісія) - це тимчасово діючий 
колегіальний орган, що створюється Почаївською міською радою (далі -  Орган 
приватизації) для підготовки і проведення аукціонів з продажу об'єктів малої 
приватизації комунальної власності Почаївської МОТГ (Почаївської міської 
ради).

II. Склад та порядок створення комісії

2.1. Для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності 
Почаївської міської ради протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення 
про приватизацію об’єкта утворюється комісія, діяльність якої регулюється цим 
Положенням. Це положення не обмежує право Органу приватизації утворити 
окрему аукціонну комісію для приватизації будь-якого окремого об’єкта 
приватизації.
2.2. До складу Комісії входять:
Голова комісії
-  Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
Члени комісії
- начальник юридичного відділу Почаївської міської ради (у разі відсутності -  
спеціаліст);
- начальник земельного відділу Почаївської міської ради (у разі відсутності 
спеціаліст);
- начальник Почаївського комбінату комунальних підприємств;
- голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку;
- представник управління охорони історичного середовища (у випадку якщо 
об’єкт є пам’яткою архітектури місцевого чи національного значення)



Секретар комісії -  працівник загального відділу Почаївської міської ради без 
права голосу.
2.3. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського 
голови.

III. Завдання та функції комісії

3.1. Основними функціями Комісії є:
-визначення умов продажу об’єкта;
-визначення стартової ціни об’єкта малої приватизації;
-розробка проекту інформаційного повідомлення про проведення аукціону про 
приватизацію об’єкта малої приватизації;
-визначення дати публікації інформаційного повідомлення про приватизацію 
об’єкта малої приватизації та визначення дати проведення аукціону;
-взаємодія з виконавцем аукціону (електронна торгова система).
3.2. Комісія повинна визначити стартову ціну об’єкта приватизації, розробити і 
подати на затвердження Органу приватизації умови продажу об’єкта 
приватизації протягом термінів, визначених чинним законодавством у сфері 
приватизації.
3.3. Стартова ціна об’єкта малої приватизації визначається комісією на рівні 
балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації. У разі 
відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації 
така вартість встановлюється комісією на підставі вартості, визначеної 
відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів 
України (Звіту про оцінку майна).
3.4. У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від 
одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а комісія надає 
рекомендації Органу приватизації про можливість приватизації зазначеного 
об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою 
ним ціною, але не нижче стартової ціни.
3.5. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не 
продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 
відсотків.
3.6. Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що 
не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від 
одного покупця, то комісія надає рекомендації органу приватизації про 
можливість приватизації зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо 
такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з 
урахуванням зниження стартової ціни відповідно до п. 3.5 Положення.
3.7. У разі якщо об’єкт приватизації не продано в порядку, передбаченому пп. 
3.4-3.6 Положення, проводиться аукціон за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням 
стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими ст. 22 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», на 50 
відсотків. Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.



3.8. До проведення першого аукціону з продажу об’єкта малої приватизації 
аукціонна комісія одночасно встановлює стартові ціни та умови продажу 
об’єкта малої приватизації на аукціонах, передбачених пп. 3.4-3.6.
3.7. У випадку, якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє 
рішення Органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно до частин 
восьмої і десятої ст.15 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», електронна торгова система протягом п’яти робочих 
днів з дати формування відповідного протоколу аукціону автоматично 
оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення.
3.8. Після закінчення електронного аукціону комісія здійснює перевірку заяви 
на участь у приватизації об’єкта малої приватизації разом із доданими до неї 
документами та інформацією переможця аукціону та у разі невідповідності 
доданих до заяви документів приймає рішення відповідно до частини дев’ятої 
ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
3.9. Комісія за результатами перевірки надає Органу приватизації рекомендації 
щодо затвердження протоколу електронних торгів та подальшого укладення 
договору купівлі-продажу.

ІУ. Права та обов'язки комісії

4.1. Комісія має право:
-під час розробки та визначення умов аукціону звертатися до органу 
приватизації та інших підприємств, установ і організацій із запитами щодо 
забезпечення Комісії необхідною інформацією, документами та іншими 
матеріалами про об'єкт аукціону, надання приміщення для проведення її 
засідань;
-звертатися по допомогу до спеціалістів, радників та експертів;
-надавати органу управління рекомендації щодо додаткових умов участі в 
аукціоні.
4.2. Комісія зобов'язана:
-проводити засідання Комісії з дотриманням вимог чинного законодавства 
України та приймати рішення у відповідності до чинного законодавства 
України.
4.3. Члени Комісії зобов’язані брати участь в засіданнях комісії.

У. Порядок роботи комісії

5.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про її 
створення.
5.2. Усі зміни щодо складу Комісії вносяться відповідним розпорядженням 
міського голови.
5.3. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії.
5.4. Голова:
-скликає засідання Комісії;
-головує на засіданнях Комісії;
-дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів Комісії;
-дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи 
Комісії;



-організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд Комісії;
-представляє Комісію у відносинах з установами та організаціями.
5.5. Відповідальний секретар Комісії зобов'язаний повідомити всіх членів 
Комісії про заплановані засідання за два до дати їх проведення телефонним 
зв’язком.
5.6. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень Голови та несе 
відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду Комісією та 
правильність ведення протоколів засідань Комісії.
5.7. Члени Комісії зобов'язані брати участь у діяльності Комісії, виконувати 
розпорядження і доручення Голови. У разі відсутності на засіданні члени 
Комісії повинні на вимогу Голови надавати письмові пояснення на ім'я Голови.
5.8. Засідання Комісії є правочинним за умови участі в ньому не менш як 2/3 
усіх членів Комісії.
5.9. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів від присутніх на 
засіданні комісії членів. У випадку рівного розподілу голосів, ухвальним є 
голос Голови комісії.
5.10. Засідання Комісії є закритими, але Комісія має право запрошувати на свої 
засідання для надання пояснень спеціалістів, радників та експертів, залучених 
до роботи Комісії.
5.11. Усі рішення Комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування 
(тільки "за" або "проти"), результати якого заносяться до відповідного 
протоколу.
5.12. Рішення Комісії оформлюється протоколами, що підписуються усіма 
членами Комісії, які брали участь у засіданні та головою комісії.
5.13. Якщо член Комісії не бере участі в засіданні, відмовляється голосувати за 
порядок денний засідання або підписувати протокол, Орган приватизації може 
виключити його зі складу Комісії та включити до складу Комісії іншу 
кандидатуру.

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «19» жовтня 2018 року № 1525

Про встановлення оплати та 
порядок оплати пільг по оплаті 
за навчання у Почаївській музичній 
школі на 2018-2019 навчальний рік

Враховуючи лист Почаївської музичної школи №44 від 27.08.2018 року, 
керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст,26 
Закону України «Про позашкільну освіту», наказом Міністерства Культури і 
Мистецтв України №523 від 06.08.2001р. «Про затвердження Положення про 
початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного 
виховання)», враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань соціально економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська 
міська рада

1. Встановити розмір щомісячної плати за навчання у Почаївській музичній 
школі Почаївської міської ради на 2018-2019 навчальний рік згідно 
додатку № 1.

2. Затвердити перелік пільг щодо плати за навчання у Почаївській музичній 
школі Почаївської міської ради на 2018-2019 навчальний рік згідно 
додатку №2 та порядок використання коштів, одержаних від плати за 
навчання у вищевказаному закладі на 2018-2019 навчальний рік згідно 
додатку №3.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії Почаївської міської 
ради № 674 від 23.01.2017р. «Про встановлення оплати та порядок 
оплати пільг по оплаті за навчання у Почаївській музичиш школі на 
2018-2019 навчальний рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

В И Р І Ш И Л А  :

соціально економічного розвитку,

Міський голова В.С. БОЙКО



Додаток № 1
рішення Почаївської міської ради
від «19» жовтня 2018 року № 1525

РОЗМІР
щомісячної плати за навчання в Почаївськш музичній школі 

Почаївської міської ради на 2018-2019 навчальний рік

1 .Фортепіано, гітара, вокал - 140 грн.

2. Баян, акордеон - 125 грн.

3. Скрипка, бандура - 125 грн.

4. Хореографія - 135 грн.

5. Духові інструменти - 120 грн.

Секретар міської ради і В.Я.Уйван



Додаток № 2
рішення Почаївської міської ради
від «19» жовтня 2018 року №_1525

ПЕРЕЛІК
пільг щодо плати за навчання у Почаївськіи музичиш школі 

Почаївської міської ради на 2018-2019 навчальний рік

1. Відповідно до п.2 ст.26 Закону України «Про позашкільну освіту» 
звільнити від оплати за навчання на 100 відсотків:

1.1. Дітей з багатодітних сімей;
1.2. Дітей із малозабезпечених сімей;
1.3. Дітей-інвалідів, яким не протипоказане навчання у початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (за висновком медичної 
комісії);
1.4. Дітей-сиріт;
1.5. Дітей, позбавлених батьківського піклування
1.6. Дітей, батьки яких є учасниками АТО або загинули в АТО.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток № з
рішення Почаївської міської ради
від «19» жовтня 2018 року №_1525

ПОРЯДОК
використання коштів, одержаних від плати за навчання у Почаївській 
музичній школі Почаївської міської ради на 2018-2019 навчальний рік

1. заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці - 20%
2. комунальні послуги - 15%
3. ремонт приміщень - 40%
4. придбання матеріальних цінностей - 25%

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬХА М ІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАНІІЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 19 » жовтня 2018 року №1526

Про створення комунальної 
установи «Публічна бібліотека»
Почаївської міської ради 
Тернопільської області

Відповідно до ч. і її. ЗО статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад», Закону України «Про бібліотеку та бібліотечну 
справу», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», статті 87, 88, 89 
Цивільного кодексу України, п.2 статті 22 Закону України «Про культуру», з 
метою забезпечення культурних потреб громадян об'єднаної громади, 
Почаївська міська, рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальну, установу «Публічна бібліотека» Почаївської 
міської ради Тернопільської області.

2. Затвердити Статут комунальної установи «Публічна бібліотека»
Почаївської міської ради, Тернопільської області (додаток 1).

3. Затвердити структуру комунальної установи «Публічна бібліотека» 
Почаївської міської ради Тернопільської області (додаток 2).

4. Затвердити штатну чисельність комунальної установи «Публічна 
бібліотека» Почаївської міської ради Тернопільської області (додаток 3).

5. Почаївській міській рад: :
- забезпечити призначення керівника комунальної установи «Публічна 
бібліотека» в установленому чппним законодавством порядку;
- вжити заходів щодо виділення коштів на фінансування 

утвореної комунальної у станови.



6. Керівнику установи, з моменту призначення на посаду; провести 
державну реєстрацію комунальної установи як юридичної особи та 
здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення 
діяльності установи.

7. Рішення Почаївської міської ради №1086 від 17.11.20і 8 року вважати 
таким, що втратило чинність.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію Почаївської міської ради з питань освіти, культури, охорони 
здоров’я, молоді, спорту та соціального захисту населення.

Міський голова  ̂ В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради № 1526

від «19» жовтня 20 ! 8 р.

СТАТУТ

комунальної установи:

«Публічна бібліотека» Почаївської міської ради 
Тернопільської області



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут комунальної установи «Публічна бібліотека» Почаївеької міської ради 
Тернопільської області (далі - Статут) розроблений відповідно до чинного законодавства 
України і є документом, який регламентує діяльність комунальної установи «Публічна 
бібліотека» Почаївеької міської ради Тернопільської області (далі -  Публічна бібліотека).
1.2. Публічна бібліотека Почаївеької міської ради, що створена на базі Почаївеької міської
бібліотеки для дорослих - це об’єднання бібліотек в єдине цілісно -  структурне утворення 
до складу якого входять філії; .
- Почаївська міська бібліотека для дітей;
- Старотаразька сільська бібліотека;
Публічна бібліотека це - інформаційний, культурний, освітній заклад, що знаходиться у 
комунальній власності Почаївеької міської ради.

1.3. Публічна бібліотека є неприбутковою та некомерційною установою з місцевим 
статусом згідно із законодавством України. Закладом, який утворений та зареєстрований в 
порядку, визначеному законодавством.
1.4. Публічна бібліотека є юридичною особою, має реєстраційний рахунок та спеціальні 
реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, бланки зі своєю 
назвою, кутовий штамп і круглу печатку встановленого зразка та інші реквізити. Мас 
право відкривати рахунки у відповідних установах, укладати господарські договори'і 
угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем 
та відповідачем в суді, господарському, адміністративному судах. Права і обов’язки 
юридичної особи Публічна бібліотека Почаївеької міської ради Тернопільської області 
набуває з дня її державної реєстрації. Організаційно-правова форма комунальна 
установа.
1.5. Кількість філій визначається відповідно до пункту 3 Мінімальній соціальних 
нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 .Чч 510.
1.6. Засновником закладу є Почаївська міська рада (далі - Засновник). Засновник 
здійснює фінансування закладу, її матеріально-технічне забезпечення, закріплює за 
закладом необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання. Засновник здійснює 
управління майном, активами, проводить фінансування, господарське обслуговування, 
інші заходи, необхідні для функціонування закладу відповідно до цілей Статуту, у 
порядку і межах, визначених законодавством, безпосередньо або через уповноважений 
Засновником орган.
1.7. Публічна бібліотека є головною бібліотекою Почаївеької міської об’єднаної 
територіальної громади, інформаційним та соціально-культурним закладом у сфері 
бібліотечно-інформаційного обслуговування населення, методичним центром з питань 
розвитку бібліотечної справи, книгосховищем вітчизняних творів друку, літератури 
іноземними мовами, центральним депозитарієм краєзнавчої літератури, центром галузевої 
інформації з питань культури та мистецтва ОТГ. Вона може створювати відповідні 
відділи, формує, зберігає і організовує єдиний фонд документів, визначає його структуру 
та здійснює розподіл між філіями ОТГ та відділами Публічної бібліотеки, організовує 
його циркуляцію і використання. Публічна бібліотека здійснює індивідуальний і сумарний 
облік наявного фонду.
1.8. Публічна бібліотека має штат працівників, єдиний бібліотечний фонд, з 
централізованим комплектуванням, обробкою документів, єдиний довідково-пошуковий 
апарат зі зведеними каталогами (обліковий, алфавітний, систематичний).
1.9. Публічна бібліотека є організаційно-методичним і координаційним ценз ром 
підвищення кваліфікацій для всіх бібліотек Почаївеької міської об’єднаної територіальної 
громади .



1.10 У своїй діяльності Публічна бібліотека керується Конституцією України, Законом 
України «Про культуру», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», актами 
Президента України і Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади 
в галузі культури і мистецтв, рішеннями. Почаївської міської ради, розпорядженнями 
голови Почаївської міської ради та цим Статутом.
1.11. Діяльність Публічної бібліотеки визначається річним планом, який затверджується 
виконавчим комітетом Почаївської міської ради.
1.12. Порядок обслуговування користувачів визначається правилами користування 
бібліотекою, затвердженим директором.
1.13. Публічна бібліотека співпрацює з творчими спілками, державними та іншої форми 
власності підприємствами, установами, громадськими організаціями, юридичними ■ і 
фізичними особами в Україні та за кордоном.
1.14. Публічна бібліотека має право укладати договори (контракти) з іншими юридичними 
особами з метою співробітництва у сфері культури, брати участь у діяльності відповідних 
організацій і фондів згідно з чинним законодавством та за згодою уповноваженою 
власника.
1.15. Місцезнаходження та юридична адреса комунального закладу Публічна бібліотека 
Почаївської міської ради: Україна, 47025, Тернопільська область. Кременецький район, м, 
Почаїв, вулиця Шевченка 2.
1.16. Найменування: '

Повне -  «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради. Тернопільської області;
- Скорочене -  «Публічна бібліотека».

II. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Публічної бібліотеки - є реалізація прав громадян на бібліотечно- 
інформаційне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та 
культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у тимчасове 
користування громадян, надання консультативних послуг з питань електронного 
оформлення звернень до органів державної влади, організація дозвілля, .

НЕОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основним завданням Публічна бібліотека є: забезпечення права громадян на доступ 
до інформації, здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання 
широкою спектру бібліотечних, інформаційних послуг з метою розповсюдження знань та 
інформації, розкриття культурних надбань, вирішення соціально-економічних та 
соціокультурних завдань, шо сприятимуть успішному розвитку особистості,
3.2. Для виконання цих завдань Публічна бібліотека:
3.2.1. Забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від 
їхньої статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних 
переконань, місця проживання. Бібліотеки-філії, здійснюють свою діяльність, виходячи з 
особистих, соціальних та інших потреб мешканців свого регіону в інформації, 
спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.
3.2.2. Обслуговує населення громади через абонементи, читальний зал, здійснює 
дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій.
3.2.3. Формує бібліотечний фонд універсального профілю на різних носіях.
3.2.4. Вичерпно комплектується краєзнавчими виданнями на основі придбання різних 
видів документів за бюджетні і позабюджетні кошти. Вичерпно формує фонд україніки як 
вітчизняних видань, так і видань з діаспори
3.2.5. Виявляє, систематизує, облікує, зберігає, використовує цінні, рідкісні документи..



3.2.6. Забезпечує належне збереження бібліотечних фондів, здійснює контроль за їх 
використанням. Вилучає з бібліотечного фонду документи у порядку, визначеному 
нормативними документами у сфері культури.
3.2.7. Формування фонду бібліотеки-філії здійснюється з урахуванням інформаційних 
потреб і особливостей населення того регіону, де знаходиться бібліотека-філія.
3.2.8. Публічна бібліотека забезпечує обробку бібліотечного фонду; оперативність 
надходження нових документів в усі підрозділи: вивчення потреб користувачів та ступеня 
їхнього задоволення фондами,
3.2.9. Здійснює розподіл книг за Державними (обласними) програмами та програмами 
об’єднаної територіальної громади.
3.2.10. Публічна бібліотека здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що 
надходять: бібліотеки-філії ведуть сумарний та індивідуальний облік свого фонду.
3.2.11. Пуб лічна бібліотека регулярно інформує бібліотеки-філії про нові надходження, 
створює довідково-пошуковий апарат на весь фонд, у тому числі зведені катало і ті.
3.2.12 Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду {складання акта, 
виключення з форм обліку, довідково-бібліографічного апарату), здійснює Публічна 
бібліотека за поданням актів бібліотекамн-філіями; зняття з балансовою рахунку 
здійснюється бухгалтерією (бухгалтером).
3.2.13. Надає читачам всіх вікових груп (дорослим, юнацтву, дітям) гарантований мінімум 
бібліотечних послуг.
3.2.14. Забезпечує створення в процесі бібліотечно-інформаційного обслуговування 
необхідних умов для використання будь-яких частин бібліотечного фонду; свободу 
вибору творів друку та інших документів у поєднанні з цілеспрямованим формуванням 
читацьких потреб.
3.2.15. Організовує диференційоване обслуговування читачів із врахуванням їхніх вікових 
особливостей, освітнього рівня, професійно-виробничих, освітніх, культурних та 
пізнавальних потреб. Використовує інформаційні мережі для забезпечення доступу 
користувачів до баз даних.
3.2.16. Здійснює інформаційно-бібліографічне обслуговування із пріоритетністю 
краєзнавчого аспекту інформації з використанням традиційних і електронних носіїв.
3.2.17. Проводить просвітницьку роботу, створює для читачів об’єднання і клуби за 
інтересами.
3.2.18. Є організаційно-методичним і координаційним центром бібліотек громади м 
виконує роботу:
- вивчає і аналізує стан бібліотечної справи в громаді,
- надає методичну, практичну допомогу бібліотекам громади;
- проводить наради, семінари, практикуми, бере участь в діяльності курсів з 
підвищення професійного рівня бібліотечних працівників, в організації і підведенні 
підсумків оглядів, оглядів-конкурсів тощо.
- публічна бібліотека бере участь у реалізації державних, і розробленні та реалізації 
регіональних та місцевих цільових програм у межах своєї компетенції.
3.2.19. Публічна бібліотека здійснює видавничу діяльність.
3.2.20. Публічна бібліотека має право надавати платні послуги відповідно до 
законодавства України,
3.2.21. Публічна бібліотека керується принципами нейтралітету щодо політичних партій, 
громадських рухів і конфесій; гуманізму, пріоритету загальнолюдських цінностей. IV.

IV. УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

4.1. Управління діяльністю Публічної бібліотеки здійснюється директором на принципах 
єдиноначальності у відповідності з посадовими інструкціями. •



4.2. Директор Публічної бібліотеки призначається на посаду та звільняється з посади 
міським головою відповідно до п.10, ч.4, ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та з врахуванням статей 21, 21 і-213 Закону України «Про 
культуру»
4.3. Директор Публічної бібліотеки:

- самостійно вирішує питання діяльності Публічної бібліотеки;
- несе відповідальність за стан збереження майна та результати діяльності 

Публічної бібліотеки;
- діє від імені Публічної бібліотеки представляє її інтереси в органах державної 

влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях,' у відносинах з 
юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності Публічної бібліотеки в 
межах та порядку визначених Статутом;

- розпоряджається коштами та майном Публічної бібліотеки відповідно до 
чинного законодавства;

- здійснює від імені Публічної бібліотеки дії юридичного характеру, укладає 
правочинні, господарські договори і угоди, відкриває у відповідних установах рахунки;

- визначає структуру організації, формує штат працівників Публічної 
бібліотеки;

- забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, час 
відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії на підставі 
діючих в Україні з цих питань нормативно-правових актів;

- забезпечує створення необхідних умов для збереження бібліотечних фондів, 
відповідає за їх повне збереження, стан обліку, інвентаризацію;

- несе відповідальність .за створення необхідних умов для збереження 
комунальної власності (за стан збереження будівель та іншого майна), для роботи 
користувачів і працівників та ефективного використання ре :урсів оюлютеки;

- слідкує за дотриманням чинного законодавства і трудової дисципліни всіма 
працівниками Публічної бібліотеки, керує, діяльністю бібліотек Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади та несе відповідальність за впровадження цієї 
діяльності та її результати;

- здійснює заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази Публічної 
бібліотеки, механізації та автоматизації бібліотечних процесів;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників бібліотек Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, згідно з чинним законодавством;

- укладає з ними трудові договори, застосовує міри заохочення та накладає 
стягнення;

- видає накази і розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Публічної 
бібліотеки, затверджує посадові інструкції, фондову облікову документацію;

- здійснює, інші юридично значимі дії відповідно до чинного законодавства та 
цього Статуту.
4.4. На період тимчасової відсутності директора Публічної бібліотеки його обов’язки 
виконує інший працівник «Публічної бібліотеки» відповідно до розпорядження міського 
голови.
4.5. Трудовий колектив Публічної бібліотеки складається із усіх працівників, які беруть 
участь у її діяльності на основі колективного договору, а також інших форм, що 
регулюють трудові відносини працівника з бібліотекою.
4.6. На правах дорадчих органів у Публічній бібліотеці створюється: рада при директорі, 
актив бібліотеки, які функціонують згідно з відповідними положеннями, які 
затверджуються директором Публічної бібліотеки.
4.7. В Публічній бібліотеці відповідно до вимог чинного законодавства укладається 
колективний договір.



4.8. Директор організовує роботу Публічної бібліотеки і несе повну відповідальність за її 
діяльність.
4.9. Створює умови для збереження власності, ефективного використання ресурсів 
Публічної бібліотеки для вирішення виробничих завдань та соціального розвитку 
колективу. Сприяє підвищенню активності і відповідальності працівників бібліотеки за 
виконання покладених на них завдань.

V. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ЙОГО ОБОВЯЗКИ І ПРАВА

5.1. Трудовий колектив Публічної бібліотеки становлять всі громадяни, які працюють на 
основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника із закладом
5.2 Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори .
5.3, Члени трудового колективу зобов'язані:
5.3.1. Сумлінно виконувати свої обов’язки перед бібліотекою, оволодівати новими 
методами та прийомами роботи.
5.3.2. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та 
техніки безпеки, систематично підвищувати- професійну кваліфікацію.
5.3.3. Дотримуватись правил професійної етики при виконанні службових обов’язків в 
колективі.
5.4. Члени трудового колективу мають право:
5.4.1. Через виборні громадські органи та органи бібліотечного самоврядування приймати 
участь у діяльності та управлінні справами бібліотеки, вносити пропозиції щодо 
покращення її роботи, усунення недоліків у роботі підрозділів, служб і службових осіб.
5.4.2. На атестацію з метою отримання вищої кваліфікаційної категорії.
5.4.3. На користування фондовою, довідково-інформаційною, архівною базою даних 
Публічної бібліотеки, доступу до внутрішньо бібліотечної інформації.
5.4.4. Укладати з дирекцією колективний договір, яка регламентує права і обов’язки
членів колективу на визначений в угоді термін. '
5.5. Права і обов’язки працівників Публічної бібліотеки визначаються посадовими 
інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

УІ.ФІНАНСОВО -  ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
МАТЕРІАЛЬНО -  ТЕХНІЧНА БАЗА БІБЛІОТЕКИ

6 .1. Фінансування Публічної бібліотеки здійснюються за рахунок коштів бюджету 
об’єднаної територіальної громади (загального та спеціального фондів).
6.2. Джерелами формування майна Публічної бібліотеки є:
- бюджетні асигнування;
- кошти, одержані від надання платних послуг, інших видів господарської діяльності; .
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних і (або) фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
6.3. Кошти бюджету об’єднаної територіальної громади на утримання Публічної 
бібліотеки, кошти за надання платних послуг та кошти, які надходять з інших джерел 
перераховується і зберігається на рахунку Публічної бібліотеки,
6.4. Розмір коштів, які надходять із додаткових джерел фінансування обмеженню не 
підлягають. Ці кошти на кінець бюджетного року не вилучаються та не враховуються при 
визначенні обсягів фінансування Публічної бібліотеки на наступний рік.
6.5. Дирекція Публічної бібліотеки використовує додаткові кошти для розвитку закладу та 
стимулювання працівників.
6.6. Доходи (прибутки) Публічної бібліотеки використовуються виключно для 
фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів



діяльності, визначених Статутом. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) 
або їх частини серед працівників Публічної бібліотеки, (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску),
6.7. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється самостійно. .
6.8. Публічна бібліотека здійснює господарську діяльність у відповідності з чинним 
законодавством і цим Статутом.
6.9. Тарифи на бібліотечні послуги, які надаються платно, затверджуються у визначеному 
порядку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. .43 1271 та 
виконавчим комітетом. Доходи закладу у вигляді коштів, отриманих від надання 
додаткових платних бібліотечних послуг, звільняються від оподаткування на підставі 
ст.,29 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
6.10. Публічна бібліотека у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 
має право:
- самостійно відкривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися коштами, 
одержаними від господарської діяльності відповідно до Стаїугу;
- розвивати власну матеріально -  технічну базу. '
6.11. Матеріально-технічна база Публічної бібліотеки включає приміщення, споруди , 
обладнання та інвентар, засоби зв’язку, рухоме та нерухоме майно, що перебуває в її 
користуванні.
6.12. Майно Публічної бібліотеки може вилучатися лише за умови подальшого 
використання цього майна та коштів триманих від його реалізації, на розвиток 
бібліотечної галузі, в порядку визначеному законодавством. Майно придбане за рахунок 
прибутків, одержаних від платних послуг, належить цим структурам.
6.13. Збитки, завдані Публічній бібліотеці внаслідок порушення майнових прав 
юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 
законодавства України.

VII. ЗВІТНІСТЬ ТА ОБЛІК ЗАКЛАДУ

7.1. Публічна бібліотека здійснює оперативний, податковий та бухгалтерський облік 
результатів своєї роботи, веде статистичну звітність через власну бухгалтерію. Порядок 
ведення бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається 
відповідним законодавством. Відомості, не передбачені державною статистичною 
звітністю, можуть бути надані підприємствам, установам, організаціям на договірній 
основі, судам, прокуратурі, СБУ, органам внутрішніх справ, Антимонопольному комітету 
України, Господарському суду та аудиторським організаціям -  у випадках, передбачених 
законодавством України на їх письмову вимогу.
7.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Публічної бібліотеки здійснюється 
фінансовим відділом Почаївської міської ради, іншими органами відповідно до 
законодавства.
7.3. Публічна бібліотека зобов’язана надавати виконавчому комітету Почаївської міської 
ради на його вимогу будь-яку інформацію щодо діяльності Закладу.
7.4. Публічна бібліотека складає в кінці календарного року статистичний та текстовий 
звіти, який .затверджується виконавчим комітетом Почаївської міської ради.

VIII.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Публічна бібліотека має право здійснювати міжнародне співробітництво в галузі 
бібліотечної справи у відповідності з міжнародними договорами, укладеними Україною, 
Законом України «Про культуру;). Законом України « Про бібліотеки і бібліотечну 
справу» та іншими законодавчими актами України.



ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЯ
IX.

9.1. Припинення діяльності Публічної бібліотеки здійснюється шляхом її реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у випадках та порядку, 
встановлених законодавством України.
9.2. Рішення про припинення діяльності Публічної бібліотеки приймається Почаївською 
міською радою.
9.3. При реорганізації чи ліквідації Публічної бібліотеки працівникам, які звільняються, 
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства 
України.
9.4. Ліквідація Публічної бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
створюється відповідно до законодавства України.
9.5. У разі припинення діяльності Публічна бібліотека (у результаті її ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення), активи за погодженням з Почаївською міською 
радою, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 
зараховуються до доходу бюджету.
9.6. Бібліотека вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення
її з Базової мережі закладів культури (стаття 15 Закону України «Про бібліотеки та 
бібліотечну справу», а також частина перша стаття 22 Закону України «Про культуру»)
9,7 Майно та кошти Публічної бібліотеки, у випадку її ліквідації не можуть 
перерозподілятися між її працівниками, а повинні бути зараховані до бюджету 
Почаївської міської ради об'єднаної територіальної громади.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1 Статуї Публічної бібліотеки набирає чинності з дня його державної реєстрації.
10.2 Зміни та доповнення до цього Статуту мають юридичну силу, якщо вони 
відповідають чинному законодавству України, оформлені письмово та затверджені 
рішенням Почаївської міської ради і. зареєстровані в установленому законодавством 
України порядку або оформлені у вигляді нової редакції.

* * **Секретар міської ради В.Я. Уйвап



Додаток 2 до рішення 
Почаївської міської ради 

від «19» жовтня 2018 р. № 1526

Структура
Комунальної установи «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради

Тернопільської області

«Публічна бібліотека» 
Почаївської міської ради 
Тернопільської області

Відокремлені підрозділи - філії

' |

Почаївсьі.а Старотаразька
бібліотека для сільська

дітей бі бліотека

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток З
до рішення Почаївської міської 
від «19» жовтня 2018 р. Ле 1526

Штатна чисельність
Комунальної установи «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради

Тернопільської області

№
п/п

Назва посади Кількість 
штатних одиниць

Комунальна установа «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради
Тернопільської області

1 Директор ^  1
2 Бібліотекар читального залу 0,5
3 Бібліотекар абонементу 1
4 Бібліотекар 1
5 Бухгалтер 0,5
6 Прибиральник службових приміщень 1

Почаївська міська бібліотека для дітей (філія)
7 Завідувач бібліотеки 1
8 Бібліотекар абонементу . 1
9 Бібліотекар читального залу 1 :

Старотаразька сільська бібліотека (філія)
10 Завідувач бібліотеки 0,5

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 19 » жовтня 2018 року № 1527

Про внесення змін до рішення сесії Почаївської 
міської ради № 1100 від 21Л2.2017 р. «Про затвердження 
структури, загальної чисельності та штатного розпису 
виконавчого органу Почаївської міської ради на 2018 рік», із змінами

Керуючись п.5 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 
(зі змінами), враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до структури та загальної чисельності виконавчого 
органу Почаївської міської ради, затвердженої рішенням сесії Почаївської 
міської ради № 1100 від 21.12.2017 р. «Про затвердження структури, 
загальної чисельності та штатного розпису виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2018 рік», із змінами :

1.1. Вивести зі структури та загальної чисельності виконавчого органу 
Почаївської міської ради відділ державної реєстрації з посадами начальник 
відділу і державний реєстратор з 01.01.2019р., та посаду спеціаліста 
загального відділу.

1.2. Ввести до переліку посад структури та загальної чисельності виконавчого 
органу Почаївської міської ради посаду державного реєстратора з 
01.01.2019р..

2. Затвердити зміни до структури та загальної чисельності виконавчого органу 
Почаївської міської ради (додаток 1) до рішення Почаївської міської ради від 
21.12.2017 року № 1100 «Про затвердження структури, загальної чисельності 
та штатного розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 2018 
рік», згідно з додатком 1.

3. Дане рішення вступає в дію з 01 листопада 2018р.
4. Фінансовому відділу Почаївської міської ради внести зміни до штатного

розпису виконаного орщну Почаївської міської ради.

Міський голова В.С.Бойко



Додаток 1
до рішеній сесії міської ради 
„V" 1527 від «19» жовтня 2018р.

Структура та загальна чисельність виконавчого органу Почаївської
міської ради на 2018 рік

№ 
її |іі Назва структурного підрозділу та посад

Кількість
штатних

посад

Апарат міської ради 6
1 Міський голова 1

2
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради 2

ЛJ) Секретар ради 1
4 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1
5 Старост 1
6 Державний реєстратор 1

Фінансовий відділ 4
7 Начальник відділу -  головний бухгалтер 1
8 Спеціаліст 1 категорії 1
9 Спеціаліст II категорії 2

Юридичний відділ 2
10 Начальник відділу 1
11 Спеціаліст 1

Земельний відділ 3
12 ^Начальник відділу 1
13 Спеціаліст 1-ої категорії 1
14___ Спеціаліст 1

Загальний відділ 4
15 Нам ал ыш к від; Ц лу 1
16 Спеціаліст 1-ої категорії з питань кадрової роботи та ді; говодства 1
17 Спеціаліст 2

Відділ у правління проектами та соціально-економічного розвитку 3
18 Начальник відділу 1
19 Спеціаліст 2

Сектор ВОБ 2
20 Завідувач сектору ВОБ 1
21 Інспектор сектору ВОБ 1
22 Секретар керівника 1
23 Оператор копіювальних та розмножувальних машин 1
24 Водій І
25 Прибиральник службових приміщень 2
26 Сторож 1
27 Оператор газової котельні 1

Всього по апарату міської ради 32



Відокремлений структурний підрозділ -  
Відділ освіти Почаївської міської ради 4

28 Начальник відділу освіти 1
29 Спеціаліст 1-ої категорії 1
ЗО Спеціаліст 1
31 Діловод 1

Почаївська міська бібліотека для дорослих 4.5
32 Завідувач бібліотеки 1
33 Бібліотекар абонементу 1
34 Бібліотекар читального залу 0,5
35 Бібліотекар 1
36 Прибиральниця 1

Почаївська міська бібліотека для дітей 3
37 Завідувач бібліотеки 1
48 Бібліотекар абонементу І
49 Бібліотекар читального залу 1

Старотаразька сільська бібліотека 0,5
40 Завідувач бібліотеки 0,5

Всього по виконавчому органу міської ради 44

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І ПІ  Е Н Н Я

Від «19 » жовтня 2018 року Л® 1528

Про внесення змін до 
Порядку встановлення 
розмірів орендної плати 
в м. По чаїв, с. Зат ишшя, 
с. Комарин та с. Ст. Тараж

Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
оренду землі», часі. 1 ст.26, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», беручи до уваги рекомендації Адміністративної 
колегії №69/57/-рк/к від 03 жовтня 20 і 8 року, Почаївська міська рада

1. Внести зміни до Порядку встановлення розмірів орендної плати в м. 
ІІочаїв, с. Затишшя, с. Комарин та с. Старий Тараж (далі -  Порядок), 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №14 від 24 грудня 2018 
року: _

1.1. В її.2.5. розділу 2, в рядку 11 таблиці змінити розміри орендної
плата:
- для «Літні майданчики у несезонний період», встановивши 10%;

- для «Роздрібна та оптова торгівля», встановивши 10%.

1.2. Частину шосту п.2.5. розділу 2 -  виключити.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони

ВИРІШИЛА:

нав ко 11 иш нього с ер е доби щ

Міськнй голова ВоС. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКЛ МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1529

Про затвердження 
Програми протидії злочинності 
корупції та тероризму на 
території Почаївської МОТГ на 
2018-2019 роки

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради №193 від 
16 жовтня 2018 року, н.22 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення протидії проявам 
злочинності , корупції та тероризму на території Почаївської МОТГ та 
регіону, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму протидії організованій злочинності, корупції та 
тероризму на території Почаївської МОТГ на 2018-2019 роки. 
(Додаток!).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету та 
комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та 
етики.

Міський голова В.С. Ьойко



ПРОГРАМА
протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на території Почаївської

МОТГ на 2018-2019 роки

ЗМІСТ

1. Паспорт програми 2

2. Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована програма 2

3. Визначення мети програми ■ З

4. Ш ляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяги та джерела фінансування З

5. Напрями та перелік завдань та заходів програми З

6. Координація та контроль за холом виконання програми 4

7. Додаток 1 до програми 5



2
ПАСПОРТ

П рограм и и р о т ім ії ор ган ізов ан ій  злочинності, к ор уп ц ії та  тер ори зм у на т ер и т ор ії П оч аїв ськ ої М О Т Г
на 2018-2019 роки

___________  ____________ (назва програми) ___________ ______________
1. Ініціатор розроблення програми | Управління Служби безпеки України в

_________  Тернопільській області______ _______
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа на

підставі якого розроблено програму .
Рішення виконавчого комітету Почаївської 
міської ради .4° 193 від 16 жовтня 2018 року

•уА . Розробник програми Гіочаївська міська рада
4. С п і врозробники програми Кременецький МРВ Управління Служби 

безпеки України в Тернопгльській області
Відповідальний виконавець програми Кременецький МРВ Управління Служби 

безпеки України в Тернопільській області
6. Учасники програми Кременецький МРВ Управління Служби 

безпеки України в Тернопгльській області, 
Гіочаївська міська рада

7 Термін реалізації програми 2018-2019 роки
7 1, Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм)

І етан

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у Почаївський міський бюджет
виконанні програми

У. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, всього.

38000

.

у то м у  числі: •
9.1. коштів місцевого бюджет« 38000

коштів інших джерел
10 Керівник Програми

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
Серйозну загрозу розбудові регіон) на сьогоднішній час створює існуючий рівень криміногенної 

ситуації в районі, зокрема і в Почаївській МОТГ, зумовлений кризовими явищами в політичній, економічній 
та інших сферах суспільного життя, правовим нігілізмом, фактичною безконтрольністю за 
підприємницькою, кредитно-фінансовою та банківською діяльністю.

Здійснювані заходи виявилися недостатніми для ефективного впливу на стан справ, закони та 
нормативні акти виконавчої влади виконуються незадовільно і не можуть забезпечити своєчасного 
заоволення назрілих потреб регулювання ринкових відносин.

Розбалансованість економіки, спад виробництва та прогресуюче зростання цін призвели до 
падіння життєвого рівня і, як наслідок, віягнення у незаконне підприємництво значної частини населення. 
В даний час зростає кількість службових злочинів та кору п цій них правопорушень, які вчиняються з 
корисливою метою. Поширюються корупція, відмивання незаконно отриманих грошей, інші злочини у 
бюджетно-фінансовій сфері.

Гостро постало питання щодо цільового використання бюджетних коштів, дотримання 
розпорядниками бюджетних коштів законодавства у сфері державних закупівель.

Потребує постійного контролю з боку держави процес реформування земельних відносин та 
дотримання правових норм під час використання розпайованих і державних земельних ресурсів, що є 
актуально для аграрно орієнтованої Тернопільщини. Зокрема, даній сфері притаманний високий ступінь 
«непрозорості.» та порушення прав власності в селах, шо стосуються виділення та розподілу земельних і 
майнових паїв. їх подальшого викорисі ання.

Поряд з тим, вимагає вирішення питання видобування корисних копалин місцевого значення та
розпорядження ними.

Таким чином, криміногенна обстановка потребує вжиття комплексних заходів з боку органів 
державної влади, що мали б забезпечиш її стабілізацію у найближчі три роїш. За даних умов пріоритетну 
увагу має бути приділено питанням посилення боротьби з організованою та економічною злочинністю,
корупцією, терористичними проявами.

До першочергових заходів необхідно віднести також забезпечення фінансовими ресурсами та 
матеріально-технічними засобами Кременецьке МРВ Управління Службл безпеки України в Тернопільській 
області для створення належних умов щодо виконання цієї Програми та завдань, визначених Законами 
України «Про Службу безпеки України», «Про контррозвідувальну діяльність». «Про оперативно- 
розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». «Про 
запобігання корупції». «Про боротьбу з тероризмом».



1
3. Мета Програми

Метою цієї Програми сприяння діяльності Кременецького .МРВ Управління Служби безпеки 
України в Тернопільській області а активної протидії проявам тероризму та сепаратизму, протидії організованій 
злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів та 
значне нарощування зусиль місцевої влади і громадськості, застосування новітніх засобів і методів 
запобігання і розкриття злочинів.

Досягненню цієї мсти сприятимуть заходи, спрямовані на;
- створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;
- послаблення дії криміногенних факторів;
- припинення зрошування кримінальних структур з органами державної влади, дальшого 

поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;
- забезпечення громадської безпеки, упемождивдення терористичних проявів;
- недопущення втягнення у злочинну дія.іьність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;
- витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;
- викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;
- з метою протидії проявам тероризму та сепаратизму здійснення 'заходів, спрямованих на 

виявлення та вилу чення з нелегального обігу вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв. Пошу к та 
перекриття каналів нелегального постачання зброї, вибухових та небезпечних речовин;

- створення надійних перешкод кримінальному насильству;
- обмеження незаконного обігу наркотичних засобів та інших супу тніх для злочинності явищ.

4. Ш ляхи і засоби  р о зв ’я зан н я  пробл ем и , обся ги  та дж ер ел а  ф інансування
Встановлення тісної взаємодії між Кременецьким МРВ Управління Служби безпеки України в 

Тернопільській області та Почаївською міською радою. Кременецьким ВП ГУ ІІП в Тернопільській області. 
Кременецькою місцевою прокурату рою. .місцевим підрозділом державної фіскальної служби щодо обміну 
інфомапією про стан злочинності в  районі, виявлення протиправних (кооунційних) схем, методів та шляхів 
протидії злочинним проявам

Реалізація визначених завдані» передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету Почаївської 
ОІТ в сумі 38 тис.гривень.

4.1. Р есур сн е забезпечення р егіон ал ь н ої П р огр ам и  яр о ї т і ї  ор ган ізов ан ій  зд о ч и н н о с іі, к о р у п ц ії та
тероризму н а '2018- 2019 рони

1 Обсяги коштів, які пропонуються 
залучати до виконання програми

Обсяг ресурсів місцевого 
бюджету, усього:

5. Напрями та перелік заході» Програми 
У результаті виконання Програми очікується;

- зниження рівня злочинності, послаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;
- зменшення впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери суспільства;
- зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих 

державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;
- істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочинних посягань, витіснення з 

економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки:
- поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян, створення

безпечних умов життя в державі: .
- мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють 

втягненню їх у протиправну діяльність:
- зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих органів:
- досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної

діяльності.
Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку

6. К оор ди н ац ія  та  к онтроль ш  ходом  в и к он ан н я  П рограм и
Координація та контроль за ходом виконання Г Ірограми здійснюються Кременецьким МРВ 

Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Контроль за цільовим використанням коштів 
здійснює Почаївська міська рада.

Усього витрат на виконання програми 

2 0 1 8  р j 2 0 1 9  р  ! В с ь о г о

1 8 0 0 0  1 2 0 0 0 0  ! 3 8 0 0 0



Додаток 
до Програми

Напрями та перелік завдань і заходів Програми 
протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на території Почаївської

МОТГ на 2018-2019 роки

Ня-ла напряму Перелік такодік прогреми Строк Іїжсомавці Джсре Орієнтовні Очікуванні
ДІЯЛЬНОСТІ аикона ла обсяги результати
{пріоритетні пня фіилне фінансування
завдай ня) і заходу ування (вартість ТИС. 

гри.) та роками*

2018 р. 2010 р.

1. Протидія !. 1. Розробка методик та 2018 - • Кременецький Без 0 0 'Змсншегін я ІДІЛИВу
організованій проведення комплексу зоходіїл. 20 і 9 МРН УСБУ. фінанс і : орі анізованої
злочинності та спрямованих на виявлення. РР ДФС. уВІШЇІЯ злочинності па
корупції у сфері злочинних (коруніІ.ІШШХ,І схем у ; прокуратура. економічну сферу
економіки сфері виконання державних : Почаївеькії рої іону.

програм розвитку міська ради

1.2. Проведення' перевірок 2018 - Кременецький Без 0 и
суб'єктів гоеподаріоііглідя, які 2919 ; МРІЗ УСБУ. фіпанс 1
здійснюють РР і ДФС. увапня
зовнішньоекономічну діяльність. і прокуратура
на предмет можливості 
застосування гіроіикрйшшч' схем 
надходження
тснномодіїфіїсоваїтпї гтролукііIV пі 
незаконного відшкодування: ПДЕ
і.З. Здійснення заходи. подо 
припинення та упередженим 
порушень вакоігодавства під час 
процесу реформування
земельних відноснії та
дотриманню правових норм при 
використанні розпайованих і 
держа о них •’.смольних ресурсів, 
протиправної розробки і V,

2018
2019
РР

Кременецький 
МРЕ УСЬУ. 
ДОС,
прокуратура,
1 (опаївська 
міська рада

Без
фінале
ування

використання минерально-
сировинної бали
господарюючими оуб ектамн.
14. Активна протидія проявам 2С
економічної злочинності. 2«
спрямованої на беяшісіюяо РР
завотодіння бюджетними
коштами. нецільового їх
використання. порушень
законодавства у сфері державних

Кременецький 
МРІЇ УСБУ. 
ДФС.
прокуратура

закупівель.

Без
фінанс
уваннл

1.5. Виявлення 
дестабілі іаттії' 
регіональному 
ринку. тфак'ііп 
регіональних 
безпі деталі ного 
підвищення цін 
господарювання.

передумов до 
ситуації на 
продовольчому 

монополізації 
ринків. 

(Ш Т'О 'Ы О ГО ) 

суДТліа.ми

2018
2019
РР

Кременецький 
МРІЗ УСБУ.
ДФС.
прокуратура, 
Пона їр.сьха 
міська рада

Без
фіпанс
увашія

1.6 . Протидія органівонапій і 20:8 * | Кременецький Без
з л о ч и н н і й  д і я л ь н о с т і  в  ! 2 0 1 9 М Р К  У С Ь У . ф і н а ї  іс

п р і о р и т е т н и х  г а л у з я х  : р р Д Ф С .  В Г І і У у в а д л я

к а р  о д  к о і  о с /  ю д а р с і . к о г о Ь У
к о м п л е к с у  р а й о н у  т а  П о ч а ї в с ь к о ї п р о к у р а т у р а .

М О Т І , н а с а м п е р е д  Е с п и р т о в і й  і ! 1 с и н і в с ь к а

ц у к р о в і й ,  ш л я х о м  з и т і і л с н н я  ; ї . м і с ь к а  р а д а

л о к а . і г о ї ц і і  р і з н о г о  р о д у  ■

з л о ч и н н и х  м е х а н і з м і в  т а ; ;

.ДЛІІЬОііИХ11 с х е м .  ПеЛОІіХіїГе.ЧНЯ ;

ф а к т і в  н е д р у ж н ь о г о  д  л г л п н з н н я  ,

( р с й д е р с т і ;

Повернення коштів 
цо бюджетів рівних 
рівнів, упередження 
нанесення 
матеріальних 
збитків.
Істотне ПІДВИЩСІ і ЦЯ 
рівня захисту 
ЄХОі і ОМІЧИИ'Х’

ВІДНОСНІ! ВІД

злочинних посягли і.. 
р.и ііононля з
економічної Сірери 
кримінального 
елементу,
СКО]Ю!ї ЄН А'Л о б с я г і в

’'тіньової' економіки,
забезпечення
отримання
фінансової допомоги 
то ьаровиробпи к а \т и. 
як: реально її
ио гребую їв.
Усуненим по р у ш е і і. і, 
законодавства у 
сфері державних 
закупівель

0



о
6. Створіння умов б.1.. Виділення коштів на поточні 201« - і іочаївська ХІіаьк 1X2)0 2 0 . ОС Створення умов для
для виконання видатки - матеріально-технічне 2019 міська рада, 11 й виконання
1 Ірої рами •забезпечення Кремеие:ідто:о РВ рр Кременецький ОіОДЖС Управлінням СВ

УСЬУ в Т ір п ш ііл ь о ь к ій  області МРВ СБУ в 1 України в
иі філгпоувания видатків на ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ Помив І Тернопільській
придбанні, паливно-маеі идьки.ч області СЬКО! області Програми та
матеріалів. запчастин до МОЇ! завдань, ви шачених
службового автотранспорту. законами України
РІМ01ІГ І.ЛЖСОЙОГО ..1 Іро Службу
автотранспорту. (по ючні ; осчіііки України''.
Р.ИДДТКК) ! -Лро

кон ірролидувальну

: ДІИЛі.НІСІЬ.,Про 
оперативно'
[50 'Ш\ K'CRy

і діяльність", ..Про 
органпалійло- 
j Іранові основи

і GopOTLOh" З

' ордінлор.аною
ІЛОЧИННІС і'і о ’’. , , і  І (10 

запобігання 
лорупці'Г, .Ліро 
змпобії'гшші тд 
протидію леї алілщії 
(відмиванню) 
доходів, одержавич 
злочинним шляхом'”.

Секрет ар м ісь к о ї ради В.Я. Уйкаїі



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 19 » жовтня 2018 року X» 1530

Про надання дозволу на 
розроблення проекту'
«Капітальний ремонт 
благоустрою центральної площі, 
частини парку ім. Т.Г.
Ш евченка в м. Почаеві 
Кременецької о району 
Тернопільської області»

З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного добробуту 
населення Почаївс-ької МОТГ, покращення благоустрою паркової території 
м. Почаїв. на виконання «Програми благоустрою населених пунктів 
Почаївськоз МОТГ на 2018-2019 роки», керуючись Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
№45 від 16.05.11., ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні». Почаївська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Надати дозвіл Почаївському комбінату комунальних підприємств на
розробку проекту «Капітальний ремонт благоустрою центральної 
площі, частини парку ім. Т.Г. Шевченка в м. Почаеві, Кременецького 
району Тернопільської області». '

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища

Міський голова В.С. Ьойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 1 9 »  жовтня 2018 року №1531

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 50, 
гр. Притулі В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Радивилів, вул. О.Невського, 19/2, гр. Притули В.І., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Шкільна, 50 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч. 1 ст.12, п.б ч. 1 
ст.81, п.в ч.З ст. 116, ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 та ст. 55 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Притулі Віктору Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2583 для будівництва 
га обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Старий 
Тараж, вул. Шкільна, 50, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Притулі Віктору Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2583 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Шкільна, 50.

3.

4.

Зобов’язати гр. Притулу Віктора Івановича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рі 
питань містобудування, архітекту 
природного середовища.

ння покласти на постійну депутатську комісію з 
земельних відносин та охорони навколишньогоДН0Щ

Міський голова/; В. С.Бойко



,  «•
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

Від « 19 » жонтнн 2018 року № 1532

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки 
площею 0,3074 га із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і спорудв с. Старий Тараж, гр. Вихованець Л.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул, Я.Мудрого, 9/7, гр. Вихованець Л.М., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки із земель для ведення особистого господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд с. Старий Тараж та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 
50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Вихованець Людмилі Михайлівні проект із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,3074 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123488200:02:001:0057 у с. Старий Тараж, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, зекїельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. у

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 1 9 »  жовтня 2018 року № 1533

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 41, 
гр. Плетюк Т.Н.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 41, гр. Плетюк Т.Н,, яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. 
Зелена, 41, керуючись п.а ч.І ст.12, 79, 107, 118, ч.І, 2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і 
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Плетюк Тетяні Никифорівні па 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 с. Затишшя, вул. Зелена, 41, землі житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітекгуриуЗейельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

, ■ :.-Т- : ' \  ■ . /1

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1534

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в нату рі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Б.Хмельницького, 19 а, гр. Чавві В.Т.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 19а, гр. Чавви В.Т,, який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Б.Хмельницького, 19 а, керуючись п.а ч.І ст.12, 79, 107, 118, ч.І, 2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Чавві Віктору Трохимовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Б.Хмельницького, 19 а, землі 
житлової та громадської забудови в межах населеного пункту

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектур льних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський: голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 1 9 »  жовтня 2018 року №1535

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. Старотаразька, 17, 
гр. Романюк Г.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 17, гр. Романюк Г.П., яка 
просить падати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 17, керуючись п.а ч.І ст.12, 79, 107, 118, ч.І, 2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Романюк Ганні Петрівні 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. Старотаразька, 17, землі житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1536

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 21, гр. Пастці М.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 21, гр. Пасєки М.П., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 21, керуючись п.а ч.І ст. ст.12, 79, 107, 118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч.2 ст,25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Пасєці Марії Порфиріївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 та для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 21, землі житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, зі их відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А  :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1537

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Чайковського , 55, гр. Недзельському В.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Чайковського, 55, гр. Недзельського В.А., 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Чайковського, 55, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Недзельському Василю Афанасійовйчу 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. Чайковського 
55, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1538

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, 2, гр. Лотоцькому В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 2, гр. Лотоцького В.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 2, керуючись п.а ч.І ст.12, ст.79,107,118, ч.1,2 стД20, п.г ч.І ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і 
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Лотоцькому Володимиру Миколайовичу па 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, 2, 
землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури/земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища., \

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1539

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м, Почаїв, 
вул. Липова, 68, гр. Пуренко М.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Липова, 68, гр. Пуренко М.П., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Липова, 68, керуючись п.а ч.І ст.12, ст.79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і 
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Пуренко Михайлу Петровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
жи тлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Липова, 68, 
землі жи тлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітею ьних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1540

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки площею 0,3100 га 
в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюк Т,Н.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 41, гр. Плетюк Т.Н., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, керуючись п.а ч.І ст.12, ст.79,107,118, 
ч.І, 2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, Законом України «Про особисте 
селянське господарство», п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Плетюк Тетяні Никифорівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,3100 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, зрмфльних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. .. /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1541

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки площею 0,0730 га 
в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Варшавська, 
гр. Лотоцькому З.Р.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Варшавська, 28, гр. Лотоцького З.Р., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська, керуючись п.а ч.І ст.12, 
79, 107, 118, ч.І, 2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
особисте селянське господарство», п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.І ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

1. Надати дозвіл гр. Лотоцькому Зоту Радіоновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0730 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Варшавська.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітекті льних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 »  жовтня 2018 року № 1542

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
площею 0,1000 та в м. Почаїв, 
по вул. Промислова, гр. Онук К.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Крушельницької, 25, гр. Онук К.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Промислова, керуючись ч.4 ст.25 Цивільного кодексу 
України, п.а ч.І ст.12, СТ..79-1, ч.І ст..116,121 Земельного кодексу України, п.г ч.2 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Онук Катерині Василівні па виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Промислова, землі житлової та громадської забудови (під одно- та двоповерховою 
забудовою).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1543

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 
0,1582 та для ведення особистого 
селянського господарства 
в м. Почаїв, вул, Плетянка, 
гр. Грішину Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 57, гр. Грішина Р.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Плетянка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Грішину Руслану Вікторовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1582 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування в межах населеного пункту, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітект есїьних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. •

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1544

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. По чаїв, 
вул. О.Вишні, 17, гр. Юшко О.Ю.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 6а, гр. Юшко О.Ю., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. О.Вишні, 17, керуючись ч.4 ст,25 Цивільного кодексу 
України, п.а ч.І ст.12, ст,.79-1, ч.І ст.116, 121 Земельного кодексу України, п.г ч.2 ст.25 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні’', 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з низань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Юшко Олені Юріївні на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул.
О.Вишні, 17, землі житлової та громадської забудови (під одно- та двоповерховою 
забудовою).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектур ьних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова ^ В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1545

Про падання дозволу па розроблення 
детального плану забудови території 
для гаражного будівництва площею 0,0294 га 
в м. Почаїв, вул. Возз’єднання та вул. Липова.

Розглянувши колективну заяву жителів м. Почаїв за вх. № 828, які просять надати 
дозвіл на розроблення детального плану забудови території для гаражного будівництва в 
м. Почаїв, вул. Возз’єднання та вул. Липова, керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 
25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 
«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст. ст. 19, 20 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території для 
гаражного будівництва в м. Почаїв по вул. Возз’єднання та вул. Липова площею 
0,0294 га.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території -  Почаївську міську 
раду Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території 
-  гр,. Західну О.Т., Зінюк Т.О., Панасюка Ю.Ю., Богольницьку Т.М., Русняк П.Т., 
Уйвана Р.В., Ярчук О.А., Касаткіну Є.А., Шаповал ГІД., Миронюк 1.Д.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) 
щодо розроблення детального плану території зазначеної п. 1 даного рішення.

3. Гр.. Західній Олександрі Тарасівні, Зінюк Тетяні Олександрівні, Панасюку Юрію 
Юрійовичу, Богольницькій Тетяні Миколаївні, Русняк Гіарасковії Тимофіївні, 
Уйвану Руслану Васильовичу, Ярчук Ользі Андріївні, Касаткіній Євгенії Ананіївні, 
Шаповал Наталії Дмитрівні та Миронюк Ірині Дмитрівні згідно чинною 
законодавства визначити ліцензовану проектну організацію -  розробника 
детального плану території для укладення відповідної угоди, сприяти в організації 
проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимог 
ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену і погоджену в установчому законодавством порядку документацію 
вказану в п.1 даного рішення подати на затвердження в Почаївську міську раду.



5. Апарату Почаївської міської ради забезпечити проведення громадських слухань 
містобудівної документації з врахуванням ст.21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовищі

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1546

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,1000 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 
гр. Тивонюку Б.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого,70, гр. Тивонюка Б.А., який 
просить надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, керуючись Законом 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів 
України №555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 
16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», 
ст.19 та ст.20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування 
в Україні, враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Тивонюку Борису Анатолійовичу на розроблення детального 
плану забудови території по зміні цільового призначення власної земельної ділянки 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3902 в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.

2. Замовником розроблення документації, вказаної в п.1, визначити Почаївську 
міську раду.

3. Визначити відповідальним за розроблення та фінансування детального плану 
забудови території власника земельної ділянки гр. Тивонюка Бориса 
Анатолійовича.

4. Уповноважити міського голову укласти договір щодо розроблення детального 
плану забудови території, зазначеного в п.1 даного рішення,

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, будівництв их відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 1 9 »  жовтня 2018 року № 1547

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0075 га 
для будівництва індивідуального гаража 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, 
гр. Кушельпик В.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 61, гр. Кушельник В.А., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, 
керуючись п.а ч. 1 ст.12, ст..79-1, ч.І ст. 116, 121 Земельного Кодексу України п.г ч.2 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природног о середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Кушельник Валентині Анатоліївні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0075 га для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, землі житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення^покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, зайіельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. --ч

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 1 9 »  жовтня 2018 року № 1548

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0075 та 
для будівництва індивідуального гаража 
в м. По чаїв, вул. Наливайка, 
гр. Формазюку І.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Квіткова, 15/8, гр. Формазюка І.П., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, 
керуючись п.а ч. 1 ст.12, ст.,79-1, ч.І стЛІб, 121 Земельного Кодексу України ті.г ч,2 ст.25 
Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Формазюку Івану Петровичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0075 га для 
будівництва індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, за рахунок земель 
житлової та громадської забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітект ельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. ,: !

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1549

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0075 га 
для будівництва індивідуального гаража 
в м. Почаїв, вул. Наливайка, 
гр. Вараниці І.М.

Розглянувши заяву жительки м. Хмельницький, вул. П.Мирного, буд. 26/2 кв.64, гр. 
Вараниці І.М, яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в 
м.Почаїв, вул. Наливайка, керуючись гі.а ч.І ст.12. ст..79-1, ч.І ет.116. 121 Земельного 
Кодексу України п.г ч.2 ст.25 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст, 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Вараниці Ірині Миколаївні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0075 га для будівництва 
індивідуального гаража в м. Почаїв, вул. Наливайка, за рахунок земель житлової та 
громадської забудови.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А  :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1550

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
площею 0,0956 га в м. По чаїв, 
по вул. Лосятипська, 14а

Розглянувши ’ заяву жителя с. Старий Почаїв, гр.,Чорнобая В.В., який просить 
надати дозвіл на розроблення детального плану території для реконструкції будівлі музею
І.Хворостецького під торгово-офісне приміщення з житловою площею на третьому 
поверсі в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 14а, керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 
25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні », наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 
«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.ст. 19,20 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр, Чорнобаю Віктору Васильовичу на виготовлення детального
плану території земельної ділянки за кадастровим номером
6123410500:02:001:3240 площею 0,0956 га в м. Почаїв по вул. Лосятинська, 14а з 
метою зміни її цільового призначення із земель для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування в землі для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території -  Почаївську міську 
раду Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території 
-  гр. Чорнобая Віктора Васильовича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) 
щодо розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення.

3. Гр. Чорнобаю Віктору Васильовичу згідно чинного законодавства визначити 
ліцензовану проектну організацію -  розробника детального плану території для 
укладення відповідної угоди, сприяти в організації проведення громадських 
слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену і погоджену в установчому законодавством порядку документацію, 
вказану в п.1 даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду.



5. Апарату Почаївської міської ради забезпечити проведення громадських слухань 
містобудівної документації з врахуванням ст.21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування;, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища. __

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1551

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Козацька, 34, гр. Баю М.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Козацька, 34, гр. Бая М.Д., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Козацька, 34, та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Гіочаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити гр. Баю Михайлу Дмитровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3934 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Козацька, 34, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту,

2. Передати гр. Баю Михайлу Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3934 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Козацька, 34 .

3. Зобов’язати гр. Бая Михайла Дмитровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішенняцюкласти на постійну депу татську комісію з
питань містобудування, архітектуриу^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. . ' /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1552

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. Березина, 67, гр. Деркачу Р.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 67, гр. Деркача Р.М., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 67, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81. п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Деркачу Роману Михайловичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0868 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Березина, 67, землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Деркачу Роману Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0868 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Березина, 67 .

3. Зобов’язати гр. Деркача Романа Михайловича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архІтекту ельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1553

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 42, 
гр. Крутяку М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 42, гр. Крутяка М.В., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул, Шевченка, 42, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Крутяку Миколі Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0869 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у м. Почаїв, вул. Шевченка, 42, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Крутяку Миколі Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0869 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 42.

3. Зобов’язати гр. Крутяка Миколу Володимировича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішеиіія покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 1 9 »  жовтня 2018 року № 1554

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0800 та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 33, 
гр. Андріюку А.В.

Розглянувши заяву жителя м, Почаїв, вул. Марка Вовчка, 33, гр. Андріюка А.В., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 33, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч. 1 ст.81, п.а ч.З 
ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Андріюку Андрію Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0800 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0871 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 33, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Андріюку Андрію Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0800 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0871 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 33.

3. Зобов’язати гр. Андріюка Андрія Володимировича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітсктури/іеМельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ....  /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1555

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 41а, 
гр. Мельпиченку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 49, гр. Мельниченка А.В., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 41а, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 
12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні'’, враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Мельниченку Андрію Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0260 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у м. Почаїв, вул. Радивилівська, 41а, землі житлової та громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Мельниченку Андрію Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0260 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул, Радивилівська, 41а.

3. Зобов’язати гр. Мельниченка Андрія Володимировича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішешигпокласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування  ̂ архітектури^земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ^

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 1 9 »  жовтня 2018 року № 1556

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. Фабрична, 2, гр. Симанюк З.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 2, гр. Симанюк З.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична. 2, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст,125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Симанюк Зоряні Мирославівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3939 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Фабрична, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр, Симанюк Зоряні Мирославівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3939 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вучт. Фабрична, 2.

3. Зобов’язати гр. Симанюк Зоряну Мирославівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, ацхітектуші. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1557

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в нату рі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 24, 
гр. Костюк 0 .0 .

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Молодіжна, 24, гр. Костюк О.О., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 24, та 
передати дану ділянку' безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Костюк Ользі Олександрівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3942 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Молодіжна, 24, землі житлової та громадської забудови в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Костюк Ользі Олександрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3942 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Молодіжна, 24,

3. Зобов’язати гр. Костюк Ольгу Олександрівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку,

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року Ка 1558

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в нату рі (на місцевості) 
площею 0,0500 та для будівництва та обслуговування 
житловою будинку, господарських будівель і споруд 
в м, Почаїв, вул. Лосятинська, 20, гр. Горбутяку В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лосятинська, 20, гр. Горбутяка В.М., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо вс тановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 20, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Горбутяку Володимиру Михайловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:1116 у м. 
Почаїв, вул. Лосятинська, 20, землі житлової га громадської забудови в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Г орбутяку Володимиру Михайловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1116 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 20.

3. Зобов'язати гр. Горбутяка Володимира Михайловича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1559

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в нату рі (на місцевості) площею 0,0240 та 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, гр. Горбутяку В.М,

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Лосятинська, 20, гр. Горбутяка В.М., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв вул. Лосятинська, та передати дану ділянку безоплатно у власність 
керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б чЛ ст.81, п.а ч.З ст. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А ;

1. Затвердити гр. Горбутяку Володимиру Михайловичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0240 га за кадастровим номером 6123410500:02:001 Л 047 для 
ведення особистого селянського господарства у м. Почаїв вул. Лосятинська, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Горбутяку Володимиру Михайловичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0240 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1047 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв вул. Лосятинська.

3. Зобов’язати гр. Горбутяка Володимира Михайловича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, 
природного середовища.

ЇИ, земельних відносин та охорони навколишнього

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1560

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки 
площею 0,0600 га для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Голубу Р. М.

Розглянувши заяву жителя м. Київ. Оболонський п-р, 49. кв.24, гр. Голуба Р.М., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо зміни цільового призначення власної 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв вул. 
Чайковського, та передати дану ділянку у власність, керуючись ст..ст. 19,20,186,186-1 
Земельного кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п,34 ч.І ст,26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Голубу Роману Миколайовичу проект із землеустрою по зміні 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,0600 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3532 для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, в межах населеного пункту.

. /" '" і . . .2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітещура. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, / " у  '

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1561

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1400 та для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Лісова, гр. Бекеші О.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лісова, 5, гр. Бекеши О.К., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лісова, та передати дану 
ділянку у власність, керуючись п.б ч.І ст.12, п.б ч.І ст.81, ст..ст.125,126 Земельного кодексу 
України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні’', враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Бекеші Олександрі Кирилівні проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1400 та за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3935 в м. Почаїв, вул. Лісова, для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеног о пункту.

2. Передат и гр. Бекеші Олександрі Кирилівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1400 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3935 для ведення 
особистого селянського господарст ва в м. Почаїв, вул. Лісова.

3. Зобов’язати гр. Бекешу Олександру Кирилівну зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектуршАемельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова < В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1562

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0898 та для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Галицька, гр. Логойді С.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 4, гр. Логойди С.В., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м, Почаїв, вул. Галицька, та передати 
дану ділянку у власність, керуючись п.б ч.І ст.12, п.б ч.І ст.81, ст..ст. 125,126 Земельного 
кодексу України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Логойді Світлані Вікторівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0898 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0983 в м. Почаїв, вул. Галицька, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Логойді Світлані Вікторівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0898 та за кадастровим номером 6123410500:02:001:0983 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька.

3. Зобов’язати гр. Логойду Світлану Вікторівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, зей^льних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. . / І . .

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1563

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1900 і а для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Гоголя, гр. Дерень В.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Садова, 7, гр. Дерень В.А., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гоголя, та передати дану 
ділянку у власність, керуючись п.б ч.І ст.12, п.б ч.І ст.81, ст..ст.125,126 Земельного кодексу 
України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Дерень Валентині Анатоліївні проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1900 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0941 в м. Почаїв, вул. Гоголя, для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Дерень Валентині Анатоліївні у власність земельну ділянку площею 
0,1900 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0941 для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гоголя.

3. Зобов’язати гр. Дерень Валентину Анатоліївну зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітеь ьних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1564

Про затвердження проекту із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0541 та для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, гр. Панчук М.Е

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Бригадна, 40, гр. Панчук М.1., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна, та передати 
дану ділянку у власність, керуючись ст.12,79,118,121,125,126,186 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.50 
Закону України "Про землеустрій", ст. 21 Закону України "Про державний земельний 
кадастр", Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, 
архітектури, земельних відноснії та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. ГІанчук Марії Іванівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0541 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:0892 в м. Почаїв, вул. Бригадна, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Панчу к Марії Іванівні у власність земельну ділянку площею 0,0541 га за 
кадастровим номером 6123410500:02:001:0892 для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Бригадна.

3. Зобов'язати гр. Панчук Марію Іванівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітек емельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А  :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1565

Про затвердження акту погодження 
меж земельної ділянки площею 0,1083 та 
для ведення особистого селянського 
господарст ва в м. Почаїв, вул. Шевченка, 
гр. Трофим люк Г.В.

Розглянувши акт погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань земельних 
відносин, від 09.і 0.2018 року про обстеження межі між земельною ділянкою для ведення 
особистого селянського господарства гр. Трофимлюк Г.В. та суміжною земельною ділянкою 
гр. Генсірук О.П, в м. Почаїв по вул. Шевченка, керуючись ст. 26 Закону України '‘Про 
місцеве самоврядування”, ст.12, 158-161, п. 12 Перехідних Положень Земельного кодексу 
України, враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, 
архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити акт обстеження погоджувальної комісії Почаївської міської ради з питань 
земельних відносин від 09.10.2018 року про обстеження межі між земельною ділянкою 
для ведення особистого селянського господарства гр. Трофимлюк Г.В. та суміжною 
земельною ділянкою гр. Генсірук О.П. в м. Почаїв по вул. Шевченка. (Акт додається.)

2. Затвердити гр. Трофимлюк Ганні Василівні межу земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,1083 га в м. Почаїв по вул. Шевченка, 
по існуючим межам, згідно кадастрового плану земельної ділянки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «19 » жовтня 2018 року № 1566

Про продовження терміну дії рішення № 1384 
т ридцятої сесії Почаївської міської ради 
від 04.06.2018р. Дмитруку М.А.

Розглянувши заяву жителя с. Баштан, гр. Дмитрука М.А., керуючись от. 12 Земельного 
Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, ІІочаївська міська 
рада

1. Продовжити на шість місяців термін дії рішення № 1384 тридцятої сесії Почаївської 
міської ради від 04.06.2018 р. «Про затвердження експертної грошової оцінки та 
продаж земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18, гр. Дмитруку 
Миколі Андрійовичу.»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектур ельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1567

Про продовження терміну дії рішення № 1241 
двадцять восьмої сесії П очаївської міської ради 
від 28.02.2018р. гр. Токару Т.С. та Токар Л.С.

Розглянувши заяву жителів м. Почаїв, вул. Озерна. 40, гр. Токара Т.С. та Токар Л.С., 
керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України "І Іро місцеве 
самоврядування в Україні'", враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з питань 
містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

1. Продовжити на шість місяців термін дії рішення № 1241 двадцять восьмої сесії 
Почаївської міської ради від 28.02.2018 р. «Про затвердження експертної грошової 
оцінки та продаж земельної ділянки у власність в м. Почаїв, вул. Фабрична, 18к, ір. 
Токару Тарасу Степановичу' та Токар Ларисі Сергіївні».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. .

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1568

Про передачу у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Котляревського, гр. Сотнічуку А. С.

Розглянувши заяву жителя м, Почаїв. вул. Медова, 18, гр. Сотнічука А.С., який 
просить передати безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Котляревського, та, керуючись ст. 12,79,121 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", 
ст. 21 Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на перта оме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Передати гр. Сотнічуку Андрію Сергійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
за кадастровим номером 6123410500:02:001:3936 площею 0,1000 га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Котляревського.

2. Зобов'язати гр. Сотнічука Андрія Сергійовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, архітектури, них відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
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РІШЕННЯ

Від « 19 » жовтня 2018 року № 1569

Про внесення змін в рішення №1481 
ПочаТвської міської ради сьомого скликання 
тридцять третьої сесії від 07.09.2018р. 
гр. Яшкірєву О.Л.

Розглянувши заяву жителя м, Почаїв, вул. Шевченка, 44, гр. Яшкірєва О.Л., за вх. 
№ 909 від 05.10.2018 р., керуючись п.а ч.І ст.12, ст.79-1, ч.І ст. 116. ст,121 Земельного 
кодексу України, п.г ч.І ст.25 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївеька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Скасувати дію рішення № 1481 від 07.09.2018р. тридцять третьої сесії Почаївської 
міської ради,

2. Надати дозвіл гр. Яшкірєву Олегу Львовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки загальною площею 
0,0600 га для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Промислова, з яких 0,0300 га -  за рахунок земель попереднього землекористувача 
гр. Яшкірєвої Марії Семенівни, які були надані їй в користування для ведення 
особистого селянського господарства, та 0,0300 га -  за рахунок земель 
попереднього землекористувача гр. Янкової Лариси Степанівни, які були надані їй 
в користування для ведення особистого селянського господарства, в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середйвища.

Міський голова Б.С. Бойко


