
УКРАЇНА
ПОЧЛЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» листопада 2018 року Ла 1571

Про відмову у затвердженні
проекту землеустрою щодо
відведення в постійне користування земельної
ділянки Почаївській Свято-Успенській Лаврі
для обслуговування братського корпусу № 18
в м. Почаїв, вуд. Возз’єднання, 8

Розглянувши клопотання Почаївської Свято-Успенської Лаври щодо 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській Лаврі для обслуговування 
братського корпусу № 18 в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 8, 
враховуючи пропозицію депутата Почаївської міської ради Паляниці Т.М., 
керуючись Земельним кодексом України, ст, 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", от. 21 
Закону України "Про державний земельний кадасчр", враховуючи Постанову 
Львівського апеляційного адміністративного суду № 819/179/18 Почаївська 
міська рада

1. Відмовити у затвердженні Почаївській Свято-Успенській Лаврі проект
землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 
площею 1,8040 га для обслуговування братського корпусу №18 в м. 
Почаїв, вул. Возз’єднання, 8 за кадастровим номером
6123 410 5 00:02:001Л 806 з ем л і житл о вої та і р о м а д с ь к ої з абу д о в и.

2, Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
д е п утатс ь ку к о місі ю з . п и та н ь м і с тобу д у в а н 11 я, ар х І те к ту р и, з е м ел ь п и х 
відносин та охорони тіавколипіиьрї'б природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

/

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 »листопада 2018 року № 1572

Про відмову у затвердженні
проекту землеустрою щодо
відведення в постійне користування земельної
ділянки Почаївській Свято-Успепській Лаврі
для обслуговування братського корпусу № 17
в м. Ііочаїв, вул. Возз’єднання, 8

Розглянувши клопотання Почаївської Свято-Успенської Лаври щодо 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки Почаївській Свято-Успенській Лаврі для обслуговування 
братського корпусу № 17 в м. ГІочаїв, вул. Возз’єднання, 8,
Враховуючи пропозицію депутата Почаївської міської ради Паляниці Т.М, 
керуючись Земельним кодексом України, ст, 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", враховуючи Постанову 
Львівського апеляційного адміністративного суду X« 819/179/18 сесія 
Почаївської міської ради

В И Р І  ПІ И Л А :

1. Відмовити у затвердженні Почаївській Свято-Успенській Лаврі проект
землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ДІЛЯНКИ 
площею 0,2973 га для обслуговування братського корпусу №17 в м. 
ііочаїв, вул. В озз ’єднання, 8 за кадастровим номером
6123410500:02:001:1808 землі 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.

/

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 »листопада 2018 року № 1573

Про відмову у затвердженні
проекту землеустрою щодо
відведення в постійне користування земельної
ділянки Почаївській Свнто-Уси енській Лаврі
для обслуговування братського корпусу № 16
в м. Почаїв, вуд. Возз’єднання, 8

Розглянувши клопотання Почаївеької Свято-Успенської Лаври щодо 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 
земельної ділянки Почаївській Свято-Усиепській Лаврі для обслуговування 
братського корпусу Хе 16 в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, 8,
Враховуючи пропозицію депутата Почаївеької міської ради Паляниці Т.М., 
керуючись Земельним кодексом України, ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. 25 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", враховуючи Постанову 
Львівського апеляційного адміністративного суду № 819/179/18 сесія
Почаївеької міської ради

1, Відмовити у затвердженні Почаївській Свято-Успенській Лаврі проект
землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 
площею 0,3269 га для обслуговування братського корпусу №16 в м. 
Почаїв, вул. Возз’єднання, 8 за кадастровим номером
6123410500:02:001:1807 земл і житл ової та громале ької забудо ви.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1574

Про надання дозволу на виготовлення 
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. Комарин, вул. Зарічна, 52, 
гр. Притулі І.С.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Притули І.С., 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 с. Комарин, вул. Зарічна, 52, 
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, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Притулі Івану Степановичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Зарічна, 52, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2, Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /  1

Міський голоца В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1575

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0Д413 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Комарин, 
вул. Зарічна, гр. Притулі І.С.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр. Притули І.С., 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 с. Комарин, вул. Зарічна, 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, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Притулі Івану Степановичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1413 га для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, вул. Зарічна.

2. Контроль за виконанням; даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань м істо б у; іу ван н я, буди ві і щітва/Лсм е л ь н и х відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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РІШЕННЯ

Від «20»  листопада 2018 року № 1576

Про затвердження технічної доку ментації 
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. Садова, 12, гр. Олейнік С.Г.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Олейнік С.Г., 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 с. Старий Тараж, вул. Садова, 12, та передати 
дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст.12, п.б ч.І 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, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Олейнік Світлані Григорівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0336 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Старий 
Тараж, вул. Садова, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Олейнік Світлані Григорівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0336 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Садова, 12.

3. Зобов’язати гр. Олейнік Світлану Григорівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

В И Р І Ш И Л А :

питань містооудування, 
природного середовища.

:мельних відносин та охорони навколишнього

Міський голова В.С. Бойко
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Від « 20 » листопада 2018 року № 1577

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,8500 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Комарин, вул. Польова, гр. Швецю М.І.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин. гр, Швеця М.І., який просить затвердити 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин, вул. Польова, 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 депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити гр. Швецю Миколі Івановичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,8500 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0329 для ведення 
особистого селянського господарства у с. Комарин, вул. Польова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту,

2. Передати гр. Швецю Миколі Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,8500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0329 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Комарин, вул. Польова.

3. Зобов'язати гр. Швеця Миколу Івановича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва^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 ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20»  листопада 2018 року №1578

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, гр. Федорук Л.В.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Федорук Л.В., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. 
Старий "Гараж, вул. Молодіжна, та передати дану ділянку у власність, керуючись п.б ч.І 
стЛ2, 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 депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Федорук Лесі Василівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1600 га за кадастровим номером 
6123488200:02:001:0337 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, землі житлової 
та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Федорук Лесі Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1600 га за кадастровим номером 6123488200:02:001:0337 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Молодіжна.

3. Зобов’язати гр. Федорук Лесю Василівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1579

Про затвердження детального плану 
забудови території земельної ділянки 
площею 0Д918 га на будівництво 
житлового будинку в с. Старий Тараж 
по вул. Колгоспна

Розглянувши детальний план забудови території земельної ділянки на будівництво 
житлового будинку в с. Старий Тараж по вул. Колгоспна, Кременецького району, 
Тернопільської області, 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 депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Затвердити детальний план забудови території земельної ділянки площею 0,1918 га 
на будівництво житлового будинку в с. Старий Тараж по вул. Колгоспна, 
Кременецького району, Тернопільської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію

В И Р І Ш И Л А :

з питань містобудувашг " ' нидтва, земельних відносин та охорони
навколишнього природного іща.

Міський голова" В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року №1580

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0923 та для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м, Почаїв, 
вул. Березина, 20, гр. Березію П.П.

Розглянувши заяву жителя с. Новий Олексинець, гр. Березія П.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. 
Березина, 20, 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, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Березію Петру Прокоповичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (па місцевості) площею 0,0923 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Березина, 20, 
землі житлової та громадської забудови в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року №1581

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. Сонячна, 40, гр. Огненко М.Г.

Розглянувши заяву жительки с. Великі Дедеркали, вул. Жовтнева, 107, гр. Огненко 
М.Г., 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. Сонячна, 40, 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 чЛ 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, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Огненко Марії Георгіївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівниці’ва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 40, землі житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту.

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

Міський головна В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року №1582

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, 9, гр. Цьолці Г.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 9, гр. Цьолки Г.І., 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. 
Старотаразька, 9, керуючись п.а ч.І ст..стЛ 2,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г чЛ стЛ21 
Земельного кодексу України, п.34 чЛ ст.2б 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, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Цьолці Григорію Івановичу 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, 9, землі житлової та 
громадської забудови в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва/ї£мельних відносин та охорони навколишнього 
Природного середовища; /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1583

Про наданим дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0400 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Шевченка, гр. Боболінському Ю.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 14, гр. Боболінського Ю.Ф., 
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. Шевченка, 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, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Боболінському Юрію Федоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0400 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування,, будівництва*<Ймельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. 4 v • У -

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1584

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0300 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Чайковського, 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 ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, 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, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

1. Надати дозвіл гр. Недзельському Василю Афанасійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0300 га для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського,

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

МІСЬКИЙ голова В.С. Бойко

В И Р І Ш И Л А :



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1585

Про зарахування земельної ділянки

Враховуючи припинення цивільної правоздатності гр. Березія Бориса Тимофійовича у 
зв'язку із смертю та рішення Почаївської міської ради народних депутатів №57 від 
21.08.1997 року, керуючись ч.4 ст.25 Цивільного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Зарахувати до земель, не наданих у власність чи постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення -  рілля, - земельну ділянку площею 0,1200 га в 
м. Почаїв по вул. Березина.

2. Земельному відділу внести відповідні зміни до земельно-кадастрової документації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва, земедьних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. і ■ _ /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1586

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 
0,1200 та для ведення особистого 
селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Березина, 
гр. Деркачу Р.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 67, гр. Деркача Р.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Березина, 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, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Деркачу Роману Михайловичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, 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 рішеннЯйіокласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівіїйцтв^земел ьн и х відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ^

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1587

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1350 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Сіморі Л.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Козацька, 24, гр. Сімори Л.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. 
Старотаразька, 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, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Леоніду Васильовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1350 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 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, будівництва, зшбльних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1588

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,3168 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Піді урському Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 16, гр. Підгурського 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. 
Гайова, 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, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Підгурському Роману Васильовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3168 га для 
ведення особистого селянського господарства в м, Почаїв, вул. Гайова, 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, будів ^емельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
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Від « 20 » листопада 2018 року № 1589

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0832 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Підгурському Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 16, гр. Підгурського Р.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Гайова, 
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, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Підгурському Роману Васильовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0832 га для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Гайова, 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, будії земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. -

В И Р І Ш И Л А :

Міський голови В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 
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Від « 20 » листопада 2018 року № 1590

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 
0,0467 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Молодіжна, гр. Костюк О.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Молодіжна, 24, гр. Костюк О.О., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Молодіжна, 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, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Костюк Ользі Олександрівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0467 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Молодіжна, 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, будівництва/^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ■ 1

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
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Від « 20 » листопада 2018 року № 1591

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1216 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 
гр. Трофимлюк Г.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилівська, 366, гр. Трофимлюк Г.В., 
яка просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Шевченка, 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, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Трофимлюк Ганні Василівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1216 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул, Шевченка, 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, будівництва^Земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.: /

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
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Від « 20 » листопада 2018 року № 1592

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0650 та 
для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва га обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Голоті Ю.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 1, гр. Голоти Ю.В., який 
просить надати дозвіл на розроблення детального плану території ідо до 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. Плетянка, 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 депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Голоті Юрію Володимировичу на виготовлення детального плану 
забудови території власної земельної ділянки площею 0,0650 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:0877 в м. Почаїв, вул. Плетянка з метою зміни її 
цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.

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

3. Гр. Гслоті Юрію Володимировичу 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 установленому законодавством порядку документацію, 
вказану в п.1 даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природної о середошйца. х

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20»  листопада 2018 року № 1593

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. Радивилівська, 36а, гр. Сіморі О.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська. 36а, гр. Сімори О.ГІ., 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, 36а, 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 депутатської комісії з питань містобудування, будівниц і'ва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сіморі Олександру Петровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001 Л 130 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, 36а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Сіморі Олександру Петровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1130 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, 36а.

3. Зобов’язати гр. Сімору Олександра Петровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «2 0 »  листопада 2018 року № 1594

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 7, гр. Желізніцькій Т.О.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 7, гр. Желізніцької Т.О., яка 
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 с. Затишшя, вул. Зелена, 7, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст.12, п.б чЛ ст.8І, 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, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Желізніцькій Тетяні Олександрівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001 Л 145 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у с. Затишшя, вул. Зелена, 7, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Желізніцькій Тетяні Олександрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1145 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 7.

3. Зобов’язати гр. Желізніцьку Тетяну Олександрівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1595

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0101 гадля ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Я.Мудрого, гр. Грисині С.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Хворостецького, 30, гр. Грисини С.М., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 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 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Грисині Сергію Миколайовичу проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0101 та за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1129 в м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Грисині Сергію Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0101 та за кадастровим номером 6123410500:02:001:1129 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Я.Мудрого.

3. Зобов'язати гр. Грисину Сергія Миколайовича зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1596

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,3782 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, 
вул. Зелена, гр. Желізніцькій Т.О.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 7, гр. Желізніцької Т.О., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, 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 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити гр. Желізніцькій Тетяні Олександрівні проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,3782 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3946 в с. Затишшя, вул. Зелена, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Желізніцькій Тетяні Олександрівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,3782 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3946 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов’язати гр. Желізніцьку Тетяну Олександрівну зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішенню покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /-

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1597

Про затвердження проекту із землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки 
площею 0,1013 га із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Галицька, 
гр. Гаврилюк І,П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 20, гр. Гаврилюк І.П., 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 у м. Почаїв, вул. 
Галицька, 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, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Гаврилюк Ірині Петрівні проект із землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,1013 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3501 у м. Почаїв, вул. Галицька, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1598

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо проведення інвентаризації 
земель (земельної ділянки) площею 2,6351 га 
для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти в м. Почаїв, вул. Шевченка, 15

Керуючись ст.12, 186-1, 122 Земельного кодексу України, ст. 35, 56, 57 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26, ст.ЗЗ Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднаних територіальних громад», Постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.05.2012р. №513 “Про затвердження Порядку проведення 
інвентаризації земель ”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 
(земельної ділянки) загальною площею 2,6351 га (кадастровий номер 
6123410500:02:001:3948) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 15.

2. Передати Почаївській територіальній громаді в комунальну власність земельну 
ділянку площею 2,6351 га (кадастровий номер 6123410500:02:001:3948) для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в м, Почаїв, вул. Шевченка, 
15.

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 
порядку.

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

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 20 » листопада 2018 року № 1599

Про скасування рішення №1352 Почаївської міської ради 
сьомого скликання тридцятої сесії від 04.06.2018р. 
та надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0650 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, гр. Симанюк З.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Фабрична, 2, гр, Симанюк З.М., за вх. 
№ 993 від 20.10.2018 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 депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

1. Скасувати дію рішення № 1352 від 04.06.2018р. тридцятої сесії Почаївської міської

2. Надати дозвіл гр. Симанюк Зоряні Мирославівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0650 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Фабрична, за 
рахунок земель не наданих у власність чи постійне користування в межах 
населеного пункту, землі сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань містобудування, ^ ‘ цтва, земельних відносин та охорони
навколишнього природного а  а.

В И Р І Ш И Л А :

ради.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Рішення
«20» листопада 2018 року № 1600

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 23 Бюджетного Кодексу України, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за головними 
розпорядниками коштів за кодами програмної та економічної класифікації 
видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік:

1.1. Почаївська міська рада
1.1.1. Зменшити асигнування на 419950 грн.

з них на:
• оплату праці 73800 грн.

в тому числі:
КПКВ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 73800 грн.

• поточні видатки 291950 грн.
в тому числі:

КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 40000 грн.

КПКВ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 50000 грн,
КПКВ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» 1950 грн.
КПКВ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» 200000 грн.
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв 54200 грн.

в тому числі:
КПКВ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» 44000 грн.
КПКВ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» 2200 грн.
КПКВ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 8000 грн,
1.1.2. Збільшити асигнування на 366150 грн.

з них на:
• оплату праці

в тому числі.
126150 грн.



КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 114000 гри,

КПКВ 0114040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» 4150 грн. 
КПКВ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 8000 грн.
• поточні видатки 240000 грн.

в тому числі
КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 200000 грн. 
КПКВ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів». 40000 грн.
з них на:

Програму попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної 
і технічної безпеки на території ПочаївськоїМОТГ на 2018-2019 роки 22000 грн.

Програму протидії злочинності, корупції та тероризму па території 
Почаївської МОТГ на 2018-2019 роки 18000 грн.

1.2. Відділ освіти Почаївської міської ради
1.2.1. Зменшити асигнування на 395830 грн.

з них на:
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв 3000 грн.

в тому числі:
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 3000 грн.
• поточні видатки 392830 грн.

в тому числі:
КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 32200 грн. 
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 144330 грн.
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 210000 грн.

КПКВ 0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими) 6300 гри.

1.2.2. Збільшити асигнування на 127300 грн.
з них на:

• оплату праці 36000 грн.
в тому числі:

КПКВ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 32200 грн.

КПКВ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 3800 грн.

• оплату комунальних послуг та енергоносіїв 70300 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» 64000 грн.



КПКВ 0611100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими) 6300 грн.

• поточні видатки 21000 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» 21000 грн.

2. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2018 рік за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) в сумі 322330 гривень, за рахунок 
перерозподілу видатків загального фонду міського бюджету за головними 
розпорядниками коштів:

2.1. Почаївська міська рада
Збільшити асигнування на: 41000 грн,

з них на:
41000 грн,

41000 грн. 

281330 грн.

281330 грн.

9000 грн.

• капітальні видатки
в тому числі:

КПКВ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
2.2. Відділ освіти Почаївської міської ради
Збільшити асигнування на 

з них на:
• капітальні видатки

в тому числі:
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» 125000 грн.

КПКВ 0617320 «Будівництво об’єктів соціально-культурного 
призначення» 147330 грн.

КПКВ 0617321»Будівництво освітніх установ та закладів» 147330 грн.
3. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2018 рік 

(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 
«Про міський бюджет на 2018 рік»), замінивши цифри кодів фінансування 208400 
«Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним фондом з 
мінус 3161000 на мінус 3483330, за спеціальним фондом -  з 3161000 на 3483330, у 
тому числі бюджет розвитку -  з 3161000 на 3483330.

4. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких у 2018 році
будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету 
(додаток 6 до рішеїці^^йццївської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1099 
«Про міський згідно з додатком 1.

5. Ко^^Йрля'^і^ща^рям ^лйного рішення покласти на постійну 
комісію з пит ^

о ц  и г и г у н и ш і / и г і  ^  Ц П А Ш  V  и и і у л и ^ і і ^ і  і ш  X X V / V  і  і

ь\соАш^ розвитку, інвестицій та бюджету.
7

Міськиї В.С. Бойко



Додаток № І
до рішення міської рада від 20.11. .2018 № 1600 

"Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік1'

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

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код
ТПКВКМБ

/
т к в к ь м с

3

Код
ФКВКБ4

ІІамм снувані їм головної о розпорядника, 
відповідального викопаних, бюджетної 

програми або напряму видатків 
зітдно з типовою відомчою/ТПКВКМК / 

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно до 
проектно- кошторисної 

доку ментації тощо

Загальний
обсяг

фінансування
будівництва

Відсоток 
завершеності 
будівництва 
об’єктів на 

майбу тні роки

Всього 
нцдатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки

Затверджено Уточнення Разом видатків 
на поточний 

рис

(1100000 Міська рада (головний розпорядник) 2 734 864,0 41 000,0 2 775 864,0
0110000 Міська рада (відповідальний виконавець) 2 734 864,0 41 000,0 2 775 864,0

0110150 0150 0111

ОргміЬаційне, інформацішю-анаиітнчне та 
матеріально-технічне забезпечення .діяльності 
обласної рада, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад

Капітальні вкладення 32 000,0 32 000,0

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні вкладення : 0,0 41 000,0 41 000,0

0114060 4060 0828 З а б е зп е ч е н н я  д ія л ьн о с т і п алац ів  і б уд и н ків  культури , 
клуб ів , ц е н тр ів  д о їїіь ш я  т а  інш и х  к л у б н и х  заклад ів

Капітальні вкладення 17 000,0 17 000,0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт парку 500 000,0 500 000,0

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

В и го то в л е н н я  п р о е к т у  зе м л еу стр о ю , 
щ о д о  в с і  а ж ж л е н н я  м е ж  сіл  Ст, Т а р  а ж  т а  
К о м л р н н

100 000,0 100 000,0

Вш отовлегтття тєуттічної д о к у м е н т а ц ії  3 
ін в с т а т г е а іи ї  зем ел ь

67 000,0 67 000,0

0117350 7350 0443 Р о зр о б л е н н я  с х ем  п л а н у в а н н я  та за б у д о в и  те р и т о р ій  
(м іс то б у д ів н о ї д о к у м е н та ц ії)

Розроблення генерального плану 
м. І Іочаїв 398 142,0 398 142,0

0117362 7362 0490 В и к о н а н н я  інвести ц ій н и х  п р о е к т ів  в р а м к а х  ф о р м у в ан н я  
ш ф р а с т р у к т у р н  о тг

Розроблення генерального плану 
с. Затишшя

94 282,0 94 282,0

Капітальні вкладення 728 700,0 728 700,0

0117461 7461 0456
У тр и м а н н я  т а  р о зв и т о к  ав то м о б іл ьн и х  д о р іг  та 
д о р о ж н ь о ї птф р й стр у кту р и  з а  р а х у н о к  к о ш т ів  м ісц ев о го  
б ю д ж е ту

Капітальний ремон т тротуару по 
вул. Лосятинська 411 500,0 411 500,0

0117670 7670 0490 В н е с к и , ‘.с с та т у т н о го  .а іш а л у  с у б 'є к т и 1.г о с п о д а р ю в а н н я Капітальні вкладення 386 "10,0 0,0 386 240,0

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради
(головний розпорядник)

3 255 300,0 2 487 362,0 281 330,0 2 768 692,0

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради
(головний розпорядник) 3 255 300,0 2 487 362,0 281 330,0 2 768 692,0

0610160 0160 0111
К ер ів н и ц тв о  і у п р ав л ін н я  у  в ід п о в ід н ій  с ф е р і у  м істах  

(м іст і К и єв і) , с с д ш д ах , сел ах , о б ’є д н а н и х т е р ін о р іа л ь н и х  
гр о м а д а х

Капітальні вкладення 20 000,0 20 000,0

0611010 1010 0910 Н а д а н н я  д о ш к іл ь н о ї о  сп іти Капітальні вкладення 10 000,0 9 000,0 19 000,0

0611020 1020 0921

Н а д а н н я  зага л ьн о ! с е р е д н ь о ї о с в іти  іа г а т и с ю с в іт н ім и  

н ав ч ал ьн и м и  з а к л а д к и  (п т, ч ш к о л о ю -д и гяч и м  сад ко м , 

ін т ер н а то м  п р и  ш ко л і), сттеціал і х о ван им и  ш ко л ам и , 
л іц еям и , пмттатіями. к о л е г іу м а м и

Капітальні вкладення 315 926.0 125 000.0 440 926,0



0117461 7461 0456
У тр и м а н н я  та  р о зв и то к  ав то м о б іл ьн и х  д о р іг  т а  
д о р о ж н ь о ї інф р а стр у к ту р і!  та р а х у н о к  к о ш т ів  м іс ц е в о го  

б ю д ж е т 1,'

Капітальний ремонт тротуару по 
вул. Лосятанська 411 500,0 411 500,0

0117670 7670 0490 В н е с к и  д о  с та ту тн о го  к а п іта л у  с у б ’єк т ів  го с п о д а р ю в а н н я Капітальні вкладення 386 240,0 0,0 386 240,0

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради
(головний розпорядник)

3 255 300,0 2 487 362,0 281 330,0 2 768 692,0

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради
(головний розпорядник)

3 255 300,0 2 487 362,0 281 330,0 2 768 692,0

0610160 0160 0111
К ер ів н и ц тв о  і у п р ав л ін н я  у  в ід п о в ід н ій  сф ер і у  м іс та х  
(м іс т і К и є в і), с е л и щ а х , се л ах , о б ’єд н а н и х  т е р и то р іа л ьн и х  
гр о м а д а х

Капітальні вкладення 20 000,0 20 000,0

0611010 1010 . 0910 П а д а н н я  д о ш к іл ь н о ї о с в іти Капітальні вкладення 10 000,0 9 000,0 19 000,0

0611020 1020 0921

Н а д а н н я  за га л ь н о ї с е р е д н ь о ї о с в іти  за га л ьн о о с в іт н ім и  

н а в ч а л ь ттм іг  за к .; іа л ш и (в  т, ч . ш к о л о ю -д и тя ч и м  са д к о м , 
ін т ер н а то м  п р и  ш ко л і), с п е ц іа л ізо в ан и м и  ш колам и , 
ЛШСЯМИ. гІМГТаЗІЯШІ ко л е г іу м а м и

Капітальні вкладення 315 926,0 125 000,0 440 926,0

0611020 1020 0921

Н а д а н н я  з а г а т ,п о і  с е р е д н ь о ї о св іти  зага л ьн о о с в іт н ім и  

навчаті.гптм и за к л а д а м и  (в  т  ч  гпколою г-дитячим  с а д ко м , 

ін тер н ато м  п р и  ш к о л і), сп е ц іа л ізо в ан и м и  іп к о л ам и , 

л іц еям и , г ім н азіям и , ко л е г іу м а м и

Капітальний ремонт ЗОШ  1-3 ст. з 
використанням енергозберігаючих 
технологій (Блок К), (Блок А) 3 255 300,0 2 1 41 436,0 2 141 436,0

0617221 7321 0443 Б у д ів н и ц тв о  о св ітн іх  у стан о в  т а  заклад ів
Реконструкція покрівлі ДНЗ 
м.ГІочаїв

0,0 147 330,0 147 330,0

Всього 3 255 300 5 222 226 322 330 5 544 556

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 20 » листопада 2018 року № 1601

Про затвердження 
Програми капітального 
ремонту, облаштування, 
встановлення об’єктів та 
елементів благоустрою на 
території Почаївської МОТГ

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради №ід 09 
листопада 2018 року, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою встановлення, відновлення та 
забезпечення належного стану об’єктів та елементів благоустрою, що 
розташовані на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Програму капітального ремонту, облаштування, 
встановлення об’єктів та елементів благоустрою на території 
Почаївської МОТГ, що додається.

2 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань с о ц і а і і мі о-е к о н о м іді ю го розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голбї&яі В.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Почаївської міської ради 
№1601 від « 20 » листопада 2018

року

ПРОГРАМА
капітального ремонту, облаштування, встановлення об'єктів та елементів 

благоустрою на території Почаївської МОТГ

ЗМІСТ

Е Паспорт програми 2
2 Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма 2

3. Визначення мети програми З

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання З

5 Перелік основних завдань і заходів програми та результативні показники 4

6. Напрями та перелік завдань та заходів програми 4

7 Координація та контроль за ходом виконання програми 4

58. Додаток 1 до програми



ПАСПОРТ
(загальна характеристика місцевої цільової програми)

Програми капітального ремонту, облаштування, встановлення об’єктів та елементів 
благоустрою на території Почаївської МОТГ

; 1. Ініціатор розроблення програми Почаївський комбінат комунальних 
підприємств

: ^
1] Дата, номер і назва розпорядчого 

документа на підставі якого 
розроблено програму

Рішення виконавчого комітету 
Почаївської міської ради № 201 від 
09 листопада 2018 року

3. Розробник програми Виконавчий комітете Почаївської 
міської ради

.4. Співрозробники програми Почаївський комбінат комунальних 
підприємств

і
Відповідальний виконавець 
програми

Почаївська міська рада, Почаївський 
комбінат комунальних підприємств

б. Учасники програми Почаївська міська рада, Почаївський 
комбінат комунальних підприємст в

7. Термін реалізації програми 2018-2019 роки
7.1. Етапи виконання програми І етап

|

(для довгострокових програм)
8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми

Бюджет Почаївської ОТГ

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

1680,00

у тому числі: ііі
о і коштів місцевого бюджету 1680,00 І

коштів інших джерел
ю.

„ .
Керівник Програми Максимчук Сергій Вікторович

2. Віпнаііення проблеми, на розв 'язання яко ї спрямовано Програму
В Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді відсутні достатні 

умови для забезпечення громадян на проведення змістовного дозвілля, відпочинку та 
занять спортом. На території м. Почаїв розташований один парк ім. Т.Г. Шевченка, в 
межах території якого розміщено дитячий майданчик та центральна площа, яка 
потребує капітального ремонту. Для забезпечення 8000 тис. населення м. Почаїв одного 
■дитячого майданчика не достатньо. Є потреба влаштування та встановлення дитячих 
ігрових коплексіи та спортивних елементів на територіях максимально наближених до 
основного місця приживання населення.

Даною програмою планується вирішити питання відновлення елементів та 
об’єктів благоустрою, а саме покриття центральної площі парку ім. Т.Г. Шевченка, яке 
перебуває в край незадовільному стані. Також заходи програми спрямовані па 
вирішити питання облаштування дитячих майданчиків в кварталах забудови 
Почаївської МОТГ



З.Визначення мети Програми
Метою Програми є забезпечити відновлення, встановлення та ремонт об’єктів 

та елементів спортивної та ігрової інфраструктури в м. Почаїв, реалізація 
першочергових і перспективних заходів, спрямованих на поліпшення умов активного 
відпочинку дітей та молоді для змістовного проведення вільного від навчання й роботи 
часу, забезпечення сприятливих умов для систематичних занять фізичною культурою і 
спортом, можливість підвищити загальну культуру населення та покращити естетичний 
вигляд парку ім. Т. Г. Шевченка.

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

Шляхами розв'язання проблеми є:
- Здійснення капітального ремонту центральної площі парку ім. Т.Г, 

Шевченка.
Центральна площа парку ім. Т.Г. Шевченка є головним місцем проведення 

урочистих заходів, концертних програм в. ГГочаївській МОТГ. Покриття площі 
влаштовувалось ще у 60 роках минулого століття. Через тривалий термін експлуатації 
бетонні плити, які слугують покриттям зношенні, мають значні дефекти та потребують 
заміни, в результаті погіршується естетичний вигляд та привабливіст ь міста.

Передбачається виготовити проектну документацію для капітального ремонту 
центральної площі, визначити підрядну організацію та здійснити будівельні роботи. 
Окрім цього на площі необхідно буде встановити такі елементи благоустрою та вуличні 
меблі як ліхтарі, лавки та урни.

- визначення місць можливого влаштування елементів дитячих та 
спорт ивних майданчиків.

Для цього необхідно провести аналіз законодавства щодо порядку облаштування 
об'єктів благоустрою, встановлення та відновлення елементів благоустрою на 
територіях загального користування, визначити загальну кількість місць, затвердити 
схему розміщення дитячих майданчиків.

- влаштування та встановлення об’єктів та елементів благоустрою
Відвести території під влаштування елементів спортивних та дитячих

майданчиків. Провести закупівля необхідних елементів. Одержувачем коштів в даному 
випадку визначити Почаївський ККП. Здійснити роботи по монтажу елементів.

Фінансування Програми здійснюється, виходячи з виділених коштів з місцевого
бюджету.

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

Ресурсне забезпечення та етапи виконання
: Обсяг' коштів, які 
; пропонується 

з any нити на вико
нання програми

Усього витрат на виконання програми, 
тис. грн.

Усього витрат на 
виконання 

Програми, тис. грн.
2018 2019

Місцевий бюджет 500,0 1180,00 1680,00

Плановий обсяг фінансування Програми на 2018-2019 роки із місцевого бюджету 
Почаівської МОТГ становить 1680,00 тис. грн..

Виконання Програми здійснюється відповідно до заходів зазначених у додатку 1 
до Прої рами у межах виділених бюджетних асигнувань.



Результативні показники Програми.

Головним результатом Програми є створення сприятливого для життєдіяльності 
мешканців Почаївської МОТГ середовища шляхом капітального ремонту площі парку 
ім. Т І'. Шевченка, встановлення, облаштування спортивних та ігрових елементів 
благоустрою, спортивного ігрового обладнання.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
І. Відновити експлуатаційні характеристики покриття центральної площі 

парку ім. Т.Г. Шевченка, покращення естетичного вигляду шляхом 
капітального ремонту.

2 Облаштування центральної площі парку елементами благоустрою (лавки, 
фанарі, урни).

3 Вс гановлення елементів спортивного та дитячого обладнання на 
території громади.

4. Облаштування дитячих та спортивних майданчиків.

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

7. 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.

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Секретар міської ради В.Я, Уйван



Додаток 1 до Програми

,Назва
ЕШіфИМу 
ДШЛНШЗС ! І < 
ШШІІ1
завдання)

Перелік заходів 
програми

Стро
к
вико
мани
н
іа\о
ду

Виконанім Джерела
фінансуна
ния

Орієито
вні
обсяги
фінансу
вання
(тис.грн
.)

Очікуванні
результати

Відновлена 
я покриття 
центральної 
ПЛОЩ!
парку ім. Т. 
Г.Шевченка

І.']. Виготовлення
проектної
документації.
проведення
експертизи

2018

2019
РР

Почаївський
ККП

Місцевий
бюджет

В межах 
коштор 
исних 

признач 
ень

Виготовлено
проектну
документацію

2,1. Укладення 
угоди і підрядною 
організацією, 
осшосередне 
виконання робіт.

2018

2019
РР

Почаївський
ККП.
Підрядна
організація

Місцевий
бюджет

1490.00 Виконання 
робіт по 
капітальному' 
ремонту згідно 
проектної 
документації

3.1 Встановлення 
елементів 
благоустрою на 
площі

2019
Р.

Почаївський
ККП

Місцевий
бюджет

40,00 Встановлення 
лавок, урн. 
фанарі на 
центральній 
площі парку

■д
Встановлсн
ня
спортивних 
та ігрових 
елементів 
благахетро
Ю

3.1. Визначення 
М І С Ц Ь  можливого 
розміщення 
спортивних та 
ігрових елементів 
благоустрою

2019
РР

Почаївський
ККП.
Почаївська 
міська рада

Безфінансу
ванян

0 Затверджено
перспективні
М ІС Ц Я

розміщення 
спортивних та 
ігрових 
елементів 
благоустрою

3.2. Виділення 
території ПІД 
розміщення 
спортивних та 
ігрових елементів 
та обладнання 
благоустрою

2019
РР-

Почаївський
ККП,
Почаївська 
міська рада, 
виконавчий 
комітет

Без
фінансува

ння

0 Здійснення 
заходи для 
відведення 
територій для 
встановлення 
обладнання !

3.3. Проведення
благоустрою
територій

2019 
РР

Почаївський
ККП

Місцевий
бюджет

10.00 1 Іідготовлено 
та
впорядковано і 
території де 
об ла штовх вати 
метьси 
обладнання

3 4 Закупівля та 
встановлення 
ігрового та 
дитячого 
обладнання

2019
РР-

Почаївський
ККП,

Міський
бюджет

140.00 Встановлено іспортивне та і 
ігрове ; 
обладнання на ! 
відведених 
місцях

Вем)і о 1680

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 20 » листопада 2018 року №1602

Про дозвіл на корегування 
проекту «Реконструкція з 
д обудовую за і ал ь но ос вітнь ої 
школи І-ІІ ступенів за адресою: 
вул. Шкільна, 2 с. Старий 
Гараж Кременецького району 
Тернопільської області»

Розглянувши лист директора Опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІП ступенів Почаївської міської ради Тернопільської 
області за вхід. №256 від 07.11.2018 року, для актуалізації кошторису та 
забезпечення комплексного підходу до проекту «Реконструкція з добудовою 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів за адресою: вул. Шкільна, 2 с. Старий 
Гараж Кременецького району Тернопільської області», керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл директору Опорного закладу Почаївська загальноосвітня 
школа 1-1 ТІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області на 
здійснення заходів (в тому числі підписання договорів, тощо) для 
корегування проекту «Реконструкція .з добудовою загальноосвітньої 
школи І-И ступенів за адресою: вул. Шкільна, 2 с. Старий Тара ж 
Кременецького району Тернопільської області».

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

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 20 » листопада 2018 року № 1603

Про затвердження 
Програми «Організація свят 
та розвиток культури і мистецтв 
І Іочаївської міської об’єднаної 
територіальної громади 
На 2019-2020 роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, рішенням виконавчого комітету Почаївської міської ради № 95 від 
12 червня 2018 року, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою розвитку культури, збереження національних традицій та 
звичаїв на території Почаївської МОТГ, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Організація свят та розвиток кул ьтури і 
мистецтв Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки», що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту та 
соціального захисту населення.

М ІЄ Ь К Ц ІІ ЗО Л О БІ* В.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Почаївської міської ради 

від 20 листопада 2018 р № 1603

Програма
«Організація свят та розвиток культури і мистецтв Почаївської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки»

Зміст

1. Паспорт Програми

2. Визначення проблеми на розв’язання якої 

спрямована Програма

3. Мста і основні завдання Програми

4. Термін реалізації Програми

5. Фінансове забезпечення Програми

6. Заходи Програми

7. Очікуваний результат.

8. Контроль за виконанням Програми

с..

с.4

с,4

с.4

с.5

с.6



1. Паспорт Програми

Назва програми
і

Організація свят та розвиток культури і мистецтв 
Почаївської міської об'єднаної територіальної 
громади на 2019-2020 роки

; Ініціатор 
розроблення 

з програми

Виконавчий комітет Почаївської міської ради

Дата , номер і назва 
І розпорядчого 
документа органу 

і влади про 
розроблення 
програм и

Рішення виконавчого комітету Почаївської міської 
ради № 95 від 12 червня 2018 року

Розробник
програми

Виконавчий комітет Почаївської міської ради

Учасники програми

іііЦ_....  . ____

ГІочаївський будинок дитячої творчості та спорту, 
Почаївський міський будинок культури,
Почаївський історико - художній музей ,
Почаївська музична школа.

Відповідальний
виконавець
програми

Гіочаївська міська рада
[

Мета програми Збереження історичних цінностей та 
примноження української культури , розвиток 1 
традицій.
- Проведення та урізноманітнення свят та 

культурно-масових заходів;

Термін реалізації 
програми

2019-2020 роки

Загальний обсяг 
фінансування

352400 грн.

Очікуванні
результати
виконання
програми

Залучити широке коло громадськості до відзначення 
державних, міських свят та пам'ятних дат;
Створити належні умови для збереження та | 
примноження української культури;
Підвищити рівень забезпечення культурних потреб 
населення.

Коні роль за ■ 
виконанням 
програми і

Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони 
здоров'я, молоді, спорту та соціального захисту 
населення.



2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована
Програма

В умовах політичних та економічних реформ першочерговим 
завданням установ, закладів та творчих колектигів галузі є діяльність, 
спрямована на збереження і розвиток культурної інфраструктури 
Почаївської МОТГ, подолання негативних явищ та закріплення 
позитивних тенденцій у культурній сфері. За останній час було зроблено 
низку важливих кроків у справі формування системи організації 
культурного життя населення громади, визначено основні пріоритети 
функціонування галузі. Водночас ці процеси не набули необхідного 
динамізму.

Заклади культури у сільській місцевості, які завжди були осередками 
розвитку народної творчості та збереження народних традицій, 
перебувають у кризовому стані, не забезпечені кадрами та не мають 
достатню підтримку для розвитку.

Питання збереження, популяризації фольклору, народного мистецтва 
набувають особливого значення, насамперед, у зв’язку з могутнім духовно- 
творчим потенціалом української традиційної культури та культур народів, 
які населяють громаду, що є головним чинником морально-естетичного 
оздоровлення, збереження і розвитку української мови, відродження 
національної свідомості та духовності жителів, підгрунтям розвитку 
професійного мистецтва.

Для заохочення молоді традиційною культурою Програмою 
передбачено ряд заходів, які б залучали до участі дітей та молодь, мали в 
основі родинне виховання.

3. Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є :

Збереження історичних цінностей та примноження української 
культури, розвиток традицій, звичаїв та обрядів;

Проведення та урізноманітнення свят та культурно-масових 
за х од і в в П о чаївсь кій м і с ькій об ’ єднані й територі альній громаді.

~ Розвиток культурного надбання поколінь, національно-патріотичне 
виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва , піднесення 
самобутньої культури громади.

Основні завдання Програми;
-Створення умов для забезпечення культурно-дозвільних потреб 

населення та урізноманітнення культурних заходів;
-Збереження та примноження української культури, розвиток 

ірадицій, збереження історичних цінностей;
- Забезпечення конституційних прав на доступ до надбань культури і 

мистецтва;
- Проведення в громаді свят та культурно-масових заходів;



- Створення умов для творчого розвитку особистості;
-Зміцнення духовних основ українського суспільства, сприяння 

розвитку і функціонуванню української мови, патріотичне виховання 
населення;

- Збереження, розвиток традицій, звичаїв та обрядів;
- Розвиток народних художніх ремесел.

4.Терміни реалізації Програми.

Виконання програми передбачається здійснити протягом 2019-2020 
років.

5.Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
передбачених на її виконання міським бюджетом в сумі -  352400 грн., та 
за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
до виконання 
Програми.

Період виконання 
Програми

Усього витрат на 
виконання Програми.

2019 рік. 2020 рік.

Обсяг ресурсів, усього: 159300 182400 341700
місцевий бюджет 159300 182400 341700

б.Заходи Програми

1кітва 
напряму

Перелік виходів Строк
виконання

Виконавці Джерела
фінансував

Орієнтовні обсяг и 
фінансування (три)

Очікуваний
результат

і ДІЯЛЬНОСТ
і

■заходу кя 2019 2020

.. .

1 .Орш- 
підація 
свят та 
провиден
І гм
культури

!. 1 Орі ашваціл
свята та 
вручения 
подарунків для 
дітей інвалідів та 
дітеи-сиріт

20 і 9-2020 
рік.

Почаївська 
міст.ка рада

Місцевий
бюджет

2400 2600 Органі товано 
свято та вручено 
і ю дарунки

о-
л асові: \
заходів.

1.2. День села 
Старші 'Гараж

2019-2020 
рік.

1 іочаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2400 2600 Організація 
свята та 
концерту.

конкурсі 1 З. День 
Сидорі юсп 
У ід заїки

2019-2020
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет'

500 500 Організація 
свята(придбання 
кві іїв, букетів)

і /! Концерт 
духовної 1ІІСІІІ

ГІІДИЯТП
передзвони»

2019-2020
рік.

Виконавчий
комітет

Місцевий
бюджет

Не
потребу
с
фінансу
вання

Не
птребус
фінансу
вашія

Організація
концерту

1.5. Мітитіг 
присвячений 
річниці У. 
Шевченка

2019-2020
рік

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

500 . 500 Проведення та 
орі акідаціл 
концерту, та 
покладання 
квітів до
пам'ятника поета

1 .(»Конкурс 2019-2020 Почаївська Місцевий • Не Не Організація



Ч И Т Ц ІВ  ІЮ С З ІЙ

Т..Шевченка» 
Слово Кобзареве 
невмируще»

рік. міська рада бюджет потребу
с
фінансу
вання

потребу
г
фінансу
паня

конкурсу Ч И Т Ц ІВ  

поеіії

. . . . .

1.7.Відзначення 
Дня пам'яті та
1 і р і ї  М И р С П П Я І

урочиста хода 
місі ом та мітинг 
біля могили 
невідомої о 
ео: і дата і

2019-2020
рік.

ІІочаїпська 
міська рада

Місцевий
бюджет

5000 5000 Організація 
концерт у, і а 
проведення 
святкових 
заходів.

1.8. Святковіш 
концерт до Дня 
матері

2019-2020
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

Не
потребу
е
фінансу
вання

Не
потребу
є
фінансу
вання

Організація
концерту

1. .9.День місга 
Почасвп

2019 -2020
рік

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

14000(1 1 160000 Організація 
святкового 
концерту, 
культурно- 
розважальної 

• програми
І.Ю.Відшачснш 
Дня рибалки у 
селі Старші 
Тираж

2019 -2020 
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

6000 6000 Організація
святкових
заходів.

і. 1 [.Урочистості 
та святковіш 
концерт до Дня 
державного 

і прапора України 
та Дня

: незалежності 
і  України

2019 -2020 
рік.

1 Іочаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2000. 2000 Органі іація
С В Я Т К О В И Х

заходів

і . ! 2 . Конкуре 
виконавців 
української 

і ест радної шеш 
| » І [очаїпські 
; д п ш і о ч к и »

2019-2020
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2700 2700 Організація 
конкурсу та 
вручення П р І П І Р ,

і і ,! б. Святковий 
| концерт до Дня 

мч миска 
України.

1

2019-2020
рік.

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

Не
потребу
г
фінансу
ваіпія

Не
потребу
іг '

фінансу
вання

Організація
святкового
концерту

| І.! 4.Заходи ч 
| відзначення Дня 

нам’яті жертв 
! голодомору

І

2019-2020
рік

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

500 500 1 Іроведення 
траурного 
мітингу та 
поминальної 
панахиди 
жерта м 
голодоморів і 
ПОЛІТИЧНИХ

і і репресій.
В сього ; 159300 182400



7.0чікуваний результат

Реалізація Програми забезпечить;

подальший розвиток культури і мистецтва в громаді
- збереження цілісності культури, зміцнення духовних основ українського 
суспільства шляхом використання культурної спадщини Українського 
народу, кращих народних звичаїв, традицій, обрядів;
- розвиток і функціонування державної мови і сфері культури,
- створення умов для культурного розвитку громадян, залучення їх до 
цінностей вітчизняної та світової культури;
- подальший розвиток мистецької освіти;
- підтримку діяльності установ та організацій у сфері культури та 
мистецтва, творчих колективів та спілок;
- естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва;

8. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань 
освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та соціального захисту 
населення. Організація заходів покладається на оргкомітет, склад якого 
затверджується розпорядженням міського голови щорічно. Щорічно 
оргкомітет готує звіт про результати виконання програми та подає на 
затвердження сесії Почаївської міської ради.

Секретар міської ради В .Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 20 » листопада 2018 року №1604

Про затвердження 
Програми «Розвиток фізичної 
культури і спорту 
Почаївської міської 
об'єднаної територіальної 
громади
на 2010-2020 роки»

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, рішенням виконавчого комітету Почаївської міської 
ради № 96 від 12 червня 2018 року, п.22 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», з метою розвитку спорту та фізичної 
культури на території Почаївської МОТГ, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Розвиток фізичної культури і спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальне" громади на 2019-2020 
роки», що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, молоді, спорту 
та соціального захисту населення.

’Міський г олова у ; В.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Почаївської міської ради 

від 20 листопада 2018 рокуХ« І 604

Програма
«Розвиток фізичної культури і спорту 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади
на 2019-2020 роки»

Зміст

1. Паспорт Програми 2 ст.

2. Проблема на розв'язання якої спрямована Програма 3 ст.

3. Мета і основні завдання Програми. - 4 ст.

4. Термін реалізації Програми. - 4 ст.

5. Фінансове забезпечення Програми. - 4 ст.

6. Заходи Програми. - 5 ст.

7, Очікувані результати - 6 ст .

8. Кон і роль за виконанням Програми. - 6 ст.



1. Паспорт Програми.

Назва програми

Ініціатор
розроблення
програми

Розвиток фізичної культури і спорту
Почаївської міської об’єднаної територіальної
громади на 2019-2020 роки.
Виконавчий комітет Почаївської міської ради

Дата, номер і назва 
\ розпорядчого 
документа органу 
влади про
розроблення 
програми

І Розробник 
1 програми
і-----  —

Рішення виконавчого комітету № 96 від 12 червня 
2018 року

Учасники програми

І Відповідальний
виконавець 

І програми

Виконавчий комітет Почаївської міської ради, 
місцеві комунальні заклади та установи

Почаївська міська рада

Мета програми - організація та проведення спортивних змагань та 
заходів;
- забезпечення участі спортивних команд в загально- 
районних та інших спортивних змаганнях;
- максимальне залучення дітей, підлітків, юнаків до 
занять спортом, створення обдарованим особам 
умов для реалізації їхніх здібностей у спорті.

і
- підвищення активного дозвілля молоді.

Термін 
програм и

і

реалізації 2019-2020 роки

; Загальний обсяг 103040 гри.
фінансування

І Очікувані Залучення громадськості до проведення спортивних



І програми

результати
виконання

змагань та заходів;
Підвищення активного дозвілля молоді; |
Створення умов' для розвитку спортивно-масової | 
роботи.

Контроль
виконанням
програми

за Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони 
здоров'я, молоді, спорту та соціального захисту 
населення.

2, Проблема на розв’язання якої спрямована Програма

Фізична культура і спорт є складовими частинами виховного пронесу 
дітей, молоді і повноцінного життя дорослого населення. Основне її 
призначення зміцнення здоров'я, підвищення фізичних та
функціональних можливостей організму людини, забезпечення здорового 
дозвілля, утвердження авторитету Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади в області та на Україні..

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила 
певні позитивні зміни у сфері фізичної культури та спорту.

Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в 
громаді не забезпечує оптимальної рухової активності кожного мешканця 
впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, профілактики 
захворювань та фізичної реабілітації. Ситуацію зі станом здоров'я 
населення громади можна визнати такою, що потребує суттєвої корекції. 
‘Низький рівень оздоровчої рухової активності населення стримує 
підвищення життєздатності систем і функцій організму людини - 
фундаменту профілактики захворювань. Загострення екологічного 
становища, вади соціального захисту, проблеми медицини та низький 
рівень фізичної культури населення зумовлюють напружену демографічну 
ситуацію.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров'я дітей та 
підлітків. Як і раніше, значна їх кількість має суттєві відхилення у 
фізичному розвитку та стані здоров'я. Ситуація загострюється через 
популярність у молодіжному середовищі таких привабливих видів 
нефізичної діяльності, як ігрові автомати, комп'ютерні ігри тощо. У зв'язку 
з відсутністю традицій здорового та активного дозвілля гострими 
проблемами є широке розповсюдження тютюнопаління, зловживання 
'•алкоголем, вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і, як 
наслідок, зростання антигромадських проявів та загострення 
криміногенної ситуації, особливо у молодіжному середовищі.



3. Мета та завдання Програми.

Мета Програми розвитку фізичної культури і спорту спрямована на 
роз'яснення існуючих проблем розвитку фізичної культури та спорту серед 
населення Почаївської МОТГ, шляхом удосконалення відповідних 
організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення 
комплексно-пріоритетних заходів, зокрема:

Основними завданнями Програми є:
• проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 

роботи в навчальних закладах громади;
• забезпечення допомоги на виконання заходів передбачених 

програмою:
• розвиток різних видів спорту з урахуванням місцевих 

особливостей і економічних факторів;
• підготовки футбольної команди громади до змагань, 

підвищення якості функціонування шкільних гуртків;
• удосконалення та впровадження ефективних форм залучення 

різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і 
спортом; формування у населення інтересу і звичок ' до занять

і фізичними вправами;
• підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, 
медичного та інформаційного забезпечення.

4. Термін реалізації.

Виконання програми передбачається здійснити протягом 2019-2020
років.

5. Фінансове забезпечення Програми.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 
міського бюджету в сумі -  103040 грн. та інших джерел, що не суперечить 
чинному законодавству України.

І Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 

: до виконання 
Програми.

Період виконання 
Програми

Усього витрат на 
виконання Програми.

2019 рік. 2020 рік.

І Обсяг ресурсів,усього: 14950 17650 32600
І місцевий бюджет 14950 17650 32600 І



б.Заходи Програми.

“ліГ Паймеиування
заходу

Виконавець Джерела
фінансування

Термін
виконання

Прогнозні обсяги 
фінансування

Очікувані
результати

2019 2020

Т ” 1 Велопробіг 
« Веломандрики»

Почаївська 
міська раді

Місцевий
бюджет

2019-2020
рік

2400 . 2600 Організація 
велопробігу та 
вручення 
призів

2 Турнір з
волейболу «Кубок .ШШ ЯТІ
Цигагаока»

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2019-2020
рік

1000 1000 Організація
турніру
вручення
нагород

.Відкритий І етап 
Всеукраїнської 
дитячо лона цької. 
військово- 
патріотичної гри 
« С о кіл»( Джу ра>>)

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2019-2020
рік.

4500 5500 Організація 
військово- 
патріотичної 
гри «Сокіл» 
(« Джура »),вруч 
ення медалей 
та кубків

Т Чемпіонат 
Кременецького 
району а футболу

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2019-2020
рік

.4500 4500 Організація 
перевезення 
футбольної 
команди для 
участі в 
чемпіонаті.

5 ВІДКрИ'ГИЙ 
чемпіонат м. 
Почаєва з шахів 
серед дівчат до 14 
років « Шахова 
королева»

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2019-2020
рік.

1400 1600 Організація 
чемпіонату і 
шахів та 
вручення 
призів і а 
кубків

л Відкритий 
чемпіонат м. 
їїочаева з шахт 
серед юнаків до 
14 років 
«Шаховий 
десант»

Почаївська 
міська рада

Місцевий
бюджет

2019-2020
рік.

1400 . 1600 Організація
чемпіонату з ■
шахів та
вручення
кубківдіризів

Чемпіонат 
Кременецького 
району і 
волейболу

Почаївська 
міська радії

Місцевий
бюджет

2019-2020
Р.

750 850 Організація 
турніру та 
вручення 
медалей, кубків 
та при зів

\- Всього 14950 17650



7. Очікувані результати виконання Програми,

Виконання Програми дасть можливість:'

• залучити громадськість до різних видів фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи;

• підвищити активне дозвілля молоді;
• поліпшити результати виступу команд громади в районних 

змаганнях;

8, Контроль за виконанням Програми.

Коні роль за виконанням Програми покладається на постійну комісію 
з питань освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, спорту та соціального 
захисту населення. Координацію діяльності та контроль за організацією 
спортивно-масових заходів та змагань здійснює оргкомітет, який 
створюється та затверджується розпорядженням міського голови.

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І ШЕ Н Н Я

Від « 20 » листопада 2018 року №1605

Про співфінансування 
проекту «Реконструкція 
очисних споруд каналізації 
продуктивністю 300 м3/добу 
в м, Почаїв, Кременецького 
району, Тернопільської області»

Відповідно до абзацу третього Наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №80 
від 24.04.2015 року, з метою підготовки проекту для участі в конкурсному 
відборі проектів, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розвитку у 2019 році, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У разі затвердження за результатами конкурсного відбору проектів, що 
можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку проекту «Реконструкція очисних споруд 
каналізації продуктивністю 300 м /добу в м. Почаїв, Кременецького 
району. Тернопільської області», співфінансувати такий проект з 
місцевого бюджету в розмірі 20 % від кошторисної вартості проекту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань со ці ал ьно-е конові і чного розвитку, інвестицій та бюджету

Міський голова; В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 20 » листопада 2018 року № 1606

Про самофінансування 
проекту «Реконструкція з добудовою 
філії «Старо і аразька загальноосвітня 
школа 1-ї І ступенів опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа 1-ІII 
ступенів » за адресою: вул. Шкільна, 2 с.
Старий Та раж Кременецького району 
Тернопільської області»

Відповідно до абзацу третього Наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №80 
від 24.04.2015 року, з метою підготовки проекту для участі в конкурсному 
відборі проектів, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розвитку у 2019 році, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

1. У разі затвердження за результатами конкурсного відбору проектів, що 
можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку проекту «Реконструкція філії «Старотаразька 
загальноосвітня школа Ї-П ступенів опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа 1-ПІ ступенів Почаївської міської ради» за 
адресою: вул. Шкільна, 2 с. .Старий Тараж Кременецького району 
Тернопільської області», співфінансувати такий проект з місцевого 
бюджету в розмірі 20 % від кошторисної вартості проекту.

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

Міський голова В.С. Бойко

ВИРІШИЛА:



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» листопада 2018 року № 1607

Про внесення змін до Правил благоустрою 
санітарного утримання територій, 
забезпечення чистоти і порядку 
Почаївської МОТГ

З метою забезпечення благоустрою, санітарного утримання територій, 
забезпечення чистоти і порядку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, 
підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, 
незалежно від форм власності та громадян за стан благоустрою та санітарний стан 
громади, враховуючи Правила благоустрою, санітарного утримання територій, 
забезпечення чистоти і порядку Почаївської МОТГ, затверджених рішенням Почаївської 
міської ради № 726 від 28.03.2017р., висновки і пропозиції постійної комісії міської ради 
з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, керуючись п. 44 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», Почаївська міська рада

1. Внести змін до Правил благоустрою, санітарного утримання територій, 
забезпечення чистоти і порядку Почаївської МОТГ, затверджених рішенням 
Почаївської міської ради № 726 від 28.03.2017р.:

1.1. П.6 Р.8 доповнити пп.6.1. такого змісту: «Власники (користувачі,
балансоутримувачі) зелених насаджень зобов'язані проводити своєчасну 
обрізку гілок дерев в охоронних зонах (у радіусі 1 м) провідників під струмом, 
а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків, нависають на 
проїжджу частину та тротуар, а також в межах дорожніх знаків з метою 
запобігання дорожньо-транспортним пригодам».

1.2. Затвердити примірну форму припису щодо усунення порушень Правил 
благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і 
порядку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади згідно додатку 
1 до даного рішення.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, пі дприєм ницгаХ транспорту та зв’язку.

ВИРІШИЛА:

Міський голова В.С. БОЙКО



Додаток I
до рішення міської ради 
№_1607 від 20.11.2018р.

УКРАЇНА
ПОЧАТВСЬКА МІСЬКА РАДА

вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, Тернопільська обл., 47025, тел.: (03546) 6-11-89, 
факс: (03546) 6-12-52, e-mail: pochaiv rada@ukr.net web: www.pochaiv-rada.gov.ua.

ЄДРПОУ 14052785

ПРИПИС №

від 20__року

Мною

встановлено порушення:

Порушення скоєно:

На підставі Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку 
Почаївської МОТГ, затверджених рішенням Почаївської міської ради від 28 березня 2018р. № 726

ПРОПОНУЮ:

Усунути порушення шляхом

Про виконання припису повідомити за телефоном 

Припис склав ______________________ _ _ _ _ _

Припис одержав____________________________

(підпис та прізвище, ініціали)

(підпис та прізвище, ініціали)

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН

mailto:pochaiv_rada@ukr.net
http://www.pochaiv-rada.gov.ua


УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» листопада 2018 року № 1608

Про затвердження переліку об’єктів, 
комунальної власності, що підлягають 
приватизації у 2018 році

Розглянувши депутатське звернення (членів постійної депутатської комісії з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку) вхід. №785 від 
27.08.2018р. щодо включення в перелік об’єктів, що підлягають приватизації 
нежитлового приміщення (хлів) Почаївської міської ради, що знаходиться за 
адресою вул. Банкова, 3, м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської 
області, з метою підвищення ефективності використання майна, що належить до 
комунальної власності Почаївської міської ради, враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку, відповідно до ст. 11 Закону України, «Про приватизацію 
державного і комунального майна», керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити перелік об’єктів комунальної власності Почаївської міської 
ради, що підлягають приватизації у 2018р., згідно додатку 1.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

№ 1608 від 20.11.2018р.

Перелік об’єктів
комунальної власності Почаївської міської ради, 

що підлягають приватизації у 2018р.

№
п/п

Назва об’єкту 
нерухомості

Площа
об’єкту

нерухомості
(кв.м.)

Місце
розташування

Відомості про 
право 

власності

Наявність
технічного
паспорту

1 Нежитлове 
приміщення -  хлів 42.5

вуя. Банкова, 3, 
м. Почаїв, 

Кременецький 
р-н,

Тернопільська
обл.

Реєстраційний
номер:

1424074561234 
від 27.11.2017р. 

власник: 
Почаївська 
міська рада

наявний

Секретар міської ради В.Я. УЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» листопада 2018 року № 1609

Про надання згоди на прийняття до 
комунальної власності Почаївської 
міської ради житлового будинку з 
господарськими спорудами

Розглянувши лист Тернопільського лінійного виробничого управління 
магістральних газопроводів №2505ВИХ-18-739 від 01.11.2018р., враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово- 
комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, керуючись Законом України «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», ст. 26, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності Почаївської міської 
ради житлового будинку з господарськими спорудами, загальною площею 
327,3 кв.м., що розташований за адресою вул. Гайова, 4, м. Почаїв, 
власником якого є Акціонерне товариство «Укртрансгаз» філії Управління 
магістральних газопроводів «Львівтрансгаз».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, прої ' ’ ємництва, транспорту та зв’язку.

ВИРІШИЛА:

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «20» листопада 2018 року № 1610

Про встановлення розміру відрахувань 
частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними підприємствами та їх 
об’єднаннями до бюджету Почаївської 
міської ради на 2019 рік

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств № 135 
від 05.11.2018р., відповідно до п. 35 ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії міської ради з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, керуючись п.29 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити частину чистого прибутку (доходу), що підлягає відрахуванню 
комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до бюджету 
Почаївської міської ради у 2019 році в розмірі 15%.

2. Керівникам підприємств, що належать до комунальної власності 
Почаївської міської ради забезпечити у 2019 році відрахування до міського 
бюджету 15% чистого прибутку (доходу).

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «20»листопада 2018 року Де

Про внесення змін до договору оренди землі 
від «26» червня 2009 року

Розглянувши заяву ФО-П Врочинського ГІ.М, від 09.11.2018р. за вх. 
.N»1047, враховуючи и. 13 договору оренди землі від 26.06.2009 року та 
інформацію, зазначену у витязі з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки від 03.07.2018 року, з метою наповнення 
місцевого бюджету, керуючись ст.93 Земельного кодексу України, ст.21 Закону 
України «Про оренду землі», п.34 ч. 1 с і.26 Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до договору оренди землі від 26.06.2009 року, укладеного між 
Почаївською міською радою та СПД-ФО Врочинським Петром 
Миколайовичем шляхом укладання додаткової угоди до договору оренди 
землі від 26.06.2009 року, виклавши п.п.5,9,11 договору оренди землі від
26.06.2009 року у такій редакції;
- пункт 5; «нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 
2592072,00 гри., що складає 102,86 гри. за 1 м. кв.»;
- пункт 9: « орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі з 
розрахунку 3 (три) відсотки від величини нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, що становить 77,762.16 гри. (сімдесят сім тисяч сімсот 
шістдесят дві гривні шістнадцять копійок ) в рік»;
- пункт 11: « орендна плата вноситься щомісячно у розмірі 1/12 частини 
річної орендної плати на р/р 33213815019671 казначейство України (ЕАП), 
МФО 899998, код платежу 18010900, код казначейства 37766394 не пізніше 
3 0 числа після звітного місяця».

2. Доручити Почаївському міському голові Бойко ГЗ.С. підписати та скріпити 
печаткою додаткову угоду до договору оренди землі від 26.06.2009 року 
впродовж місячного строку з моменту прийняття даного рішення.



3. Затвердити текст додаткової угоди до договору оренди землі від 26.06.2009 
року згідно додатку №1 до даного рішення.

4. ФО-П Врочинському П.М. зареєструвати додаткову угоду до договору 
оренди землі від 26.06.2009 року в установленому законодавством порядку у 5- 
денний термін з моменту підписання даної угоди та здійснити фінансування 
вказаної реєстраційної дії.

5. Підписану та зареєстровану додаткову угоду до договору оренди землі від
26.06.2009 року подати на затвердження Почаївською міською радою.

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

Міський головну В. С, Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «20»листопада 2018 року До 1612.

Про внесення змін до договору оренди землі 
від «4» лютого 2009 року

Розглянувши заяву ФО-П Колесника В.М. від 09.11.2018р. за 
вх.Л»І044, враховуючи гі.13 договору оренди землі від 04.02.2009 року та 
інформацію, зазначену у витязі з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки від 03.07.2018 року, з метою наповнення 
місцевого бюджету, керуючись ст.93 Земельного кодексу України, ст.21 
Закону України «Про оренду землі», її.34 ч. 1 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І НІ И Л А:

1, Внести зміни до до твору оренди землі від 04.02.2009 року, укладеного 
м і ж 11 о ч аїв е ь ко ю міською радою та С \ 1; 1-Ф О Колее н и ко м В і ктором 
Михайловичем, шляхом укладення додаткової угоди до договору 
оренди землі від 04.02.2009 року, виклавши г і д і . 5,9,1 1 договору оренди 
землі від 04.02.2009 року у такій редакції:
пункт 5: «нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 
20404,5 ірн (двадцять тисяч чотириста чотири іривні 50 коп), що 
складає 680,15 гри. за 1 м. кв.»;
-пункт 9: «орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі з 
розрахунку 10 (десять) відсотків від величини нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки, що становить 2040,45 трн ( дві тисячі сорок 
гривень 45 копійок) в рік»;
-пункт 1 1: «Орендна плата вноситься щомісячно у розмірі 1/12 частини 
річної оренди ої плати на р/р 33213815019671 ка з н ач ей сі во У кр аїн и 
(ЕАП), МФО 899998, код платежу 18010900, код казначейства 
37766394 не пізніше 10 числа після звітного місяця».



2. Доручити ГТочаївському міському і 'олові Бойку В.С. підписати та 
скріпити печаткою додаткову угоду до договору оренди землі від
04.02.2009 року впродовж місячного строку з моменту прийняття 
даного рішення .

3. Затвердити текст додаткової угоди до договору оренди землі від
04.02.2009 року згідно додатку №1 до даного рішення.

4. ФО-І1 Колеснику В.М. зареєструвати додаткову угоду до договору 
оренди землі від 04.02.2009 року в установленому законодавством 
порядку у 5-денний термін з моменту підписання даної угоди та 
здійснити фінансування вказаної реєстраційної дії.

5. Підписану та зареєстровану додаткову угоду до договору оренди землі 
від 04.02.2009 року подати на затвердження Почаївською міською 
радою.

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

Міський г о л о в і* В.С. Бой ко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВС ЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» л и сто и а да 2018 ро ку № 1613

Про дострокове припинення 
повноважень депутата 
міської ради Шаповал МЛ.

Розглянувши заяву депутата Почаївської міської ради сьомого скликання 
по виборчому округу №1 Шаповал Марії Іванівни про дострокове припинення 
нею депутатських повноважень, керуючись п,14 ч.І ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», пп.2 ч.2 ст.5 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», ст.90 Закону України «Про місцеві вибори», 
Почаївська міська рада -

ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити повноваження депутата від виборчого округу №1 
Шаповал Марії Іванівни у зв’язку із її особистою заявою про дострокове 
припинення депутатських повноважень.

2. Направити дане рішення до Почаївської міської виборчої комісії для 
відповідного реагування згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську' комісію з питань законності, депутатської діяльності та 
етики. X"

Міський голова В. С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від «20» листопада 2018 року №1614

Про дострокове припинення 
повноважень депутата 
міської ради Шегери Л.К.

Розглянувши заяву депутата Гіочаївської міської ради сьомого скликання 
по виборчому округу №26 Шегери Людмили Кирилівни про дострокове 
припинення нею депутатських повноважень, керуючись пЛ4 ч.І ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп.2 ч.2 ст.5 Закону України 
«Про сггатус депутатів місцевих рад», ст.90 Закону України «Про місцеві 
вибори», Почаївська міська рада -

ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити повноваження депутата від виборчого округу 
№26 Шегери Людмили Кирилівни у зв'язку із її особистою заявою про 
дострокове припинення депутатських повноважень.

2. Направити дане рішення до Гіочаївської міської виборчої комісії для 
відповідного реагування згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань законності, депутатської діяльності та 
етики. -

Міський голова В.С.Бойко


