
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

09 жовтня 2018р. м. Почаїв № 104 

 
Про скликання тридцять четвертої 
сесії Почаївської міської ради  
сьомого скликання  
 

Відповідно до п.4, 9 статті 46-ї Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Скликати тридцять четверту сесію Почаївської міської ради сьомого 

скликання 19 жовтня 2018 року у п’ятницю о 10.00 год. в сесійному 

залі Почаївської міської ради за адресою вул. Шевченка, 2, м. Почаїв  

2. На порядок денний винести питання: 

2.1. Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

2.2. Про передачу коштів медичної субвенції з Почаївського міського 

бюджету до Кременецького районного бюджету. 

2.3. Про продовження дії договору оренди нерухомого майна № 4 від 

27.12.2013р. 

2.4. Про затвердження Положення про аукціонну комісію з продажу 

об’єктів комунальної власності Почаївської МОТГ, що підлягають 

приватизації. 

2.5. Про розгляд листа Кременецької місцевої прокуратури щодо 

представництва інтересів Почаївської міської ради. 

2.6. Про встановлення оплати та порядок оплати пільг по оплаті за 

навчання у Почаївській музичній школі на 2018-2019 навчальний рік. 

2.7. Про створення комунальної установи «Публічна бібліотека» 

Почаївської міської ради Тернопільської області. 

2.8. Про внесення змін до Програми щодо забезпечення заходів 

обороноздатності держави на території Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки. 

2.9. Про закупівлю та безоплатну передачу паливно-мастильних 

матеріалів. 

2.10. Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 2018-2019 

роки. 

2.11. Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 1100 

від 21.12.2017р. «Про затвердження структури, загальної чисельності 

та штатного розпису виконавчого органу Почаївської міської ради на 

2018 рік», із змінами. 



2.12. Про внесення змін до порядку встановлення розміру орендної плати в 

м. Почаїв, с. Затишшя, с. Старий Тараж, с. Комарин. 

2.13. Про перейменування відділу освіти Почаївської міської ради. 

2.14. Про затвердження Положення «Про організацію харчування учнів в 

опорному закладі Почаївська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Почаївської міської ради Тернопільської області 

2.15. Земельні питання. 

2.16. Різне. 

3. Секретарю Почаївської міської ради оприлюднити через засоби масової 

інформації повідомлення про скликання тридцять четвертої сесії 

Почаївської міської ради VII скликання, організувати підготовку та 

проведення пленарного засідання сесії міської ради; забезпечити 

організаційно-технічне проведення сесії міської ради. 

 
 
 
 
Міський голова         В.С. БОЙКО 


