
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2018 року № 1616

Про визнання повноважень депутатів 
Почаївської міської ради VII скликання 
Сторожука Ю.М. і Мацишина А.И.

Відповідно до ст.49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» на підставі Постанов Почаївської міської виборчої комісії № 5 - 2018 
від 20.12.2018 року, у зв’язку з визнанням обраним депутатом у 
багатомандатному виборчому окрузі від Кременецької районної організації 
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Мацишина Артура Віталійовича, 
№ 6 — 2018 від 20.1 8.2018року у зв’язку з визнанням обраним депутатом у 
багатомандатному виборчому окрузі від Кременецької районної в 
Тернопільській області організації партії «Блок Петра Порошен ка 
«Солідарність» Сторожука Юрія Миколайовича на місцевих виборах, які 
відбулися 25.10.20 ІЗроку, внаслідок заміщення депутатів, які вибули, 
Почаївська міська рада

В И P І Ш И Л А :

1. Інформацію про визнання обраним депутатом у багатомандатному 
виборчому окрузі на місцевих виборах, які відбулися 25.10.2015 року 
наступного за черговістю кандидата в депутати Почаївської міської ради 
VII скликання від Кременецької районної організації Всеукраїнського 
об’єднання “Батьківщина» Мацишина Артура Віталійовича та визнання 
його повноважень прийняти до відома.

2. Визнати повноваження депутата Почаївської міської ради VII скликання 
Мацишина Арту ра Віталійовича.

3. Інформацію про визнання обраним депутатом у багатомандатному 
виборчому окрузі на місцевих виборах, які відбулися 25.10.2015 року 
наступного за черговістю кандидата в депутати Почаївської міської ради 
VII скликання від Кременецької районної в Тернопільській області 
організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Сторожука 
Юрія Миколайовича та визнання його повноважень прийняти до відома.



4. Визнати повноваження депутата Почаївської міської ради VII скликання 
Сторожука Юрія Миколайовича.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності і етики.

Міський голова



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «21 » грудня 2018 року № 1617

Про внесення змін до структури, 
загальної чисельності та штатного розпису 
виконавчого органу Іїочаївської 
міської ради на 2018 рік

Керуючись статтями 26,54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, та доповненнями, 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до структури та загальної чисельності виконавчого 
органу Почаївської міської ради на 2018 :
1.1. Ввести до переліку посад структури та загальної чисельності виконавчого 

органу Почаївської міської ради 1 (одну) посаду провідного спеціаліста та 4 
(чотири) посади спеціаліста 1-ї категорії .

1.2. Вивести зі структури та загальної чисельності виконавчого органу 
Почаївської міської ради 2 (дві) посади спеціаліста II- ї категорії та З(три) 
Посади спеціаліста з 01.01.2019 р.

2.Затвердити зміни до структури та загальної чисельності виконавчого органу 
Почаївської міської ради на 2018 рік, згідно з додатком 1.

3. У зв’язку із створенням комунальної установи «Публічна бібліотека» 
Почаївської міської ради Тернопільської області, вивести з 01.01.2019р. із

структури виконавчих органів Почаївської міської ради такі підрозділи:
3.1. Почаївська міська бібліотека для дорослих загальною чисельністю 4,5 

штатних одиниці.
3.2. Почаївська міська бібліотека для дітей загальною чисельністю 3,0 

штатних одиниці
3.3. Старотаразька сільська бібліотека з загальною чисельністю 0,5 

штатних одиниці.
4. Фінансовому відділу Полабської міської ради внести зміни до штатного 

Розпису виконавчого орт^ну Почаївської міської ради на 2018 рік, згідно з 
додатком 1.

Міський голова ,/ Я.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «21 » грудня 2018 року № 1618

Про затвердження структури, загальної 
чисельності та штатного розпису 
виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2019 рік

Керуючись статтями 26,42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами, наказом 
Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці 
робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,судів та інших 
органів » міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру та загальну чисельність виконавчого органу 
Почаївської міської рада на 2019 рік , згідно з додатком 1.

2.Затвердити штатний розпис апарату Почаївської міської ради на 2019 рік, 
згідно з додатком 2.

2. 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 ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21» грудня 2018 року № 1619

Про затвердження Цільової програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою створення 
сприятливих умов для якісного відпочинку та повноцінного оздоровлення дітей 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади сесія Почаївської 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Цільову програму оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 -  2020 роки» .

(Додаток 1.)

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

Міський голова В.С. БОЙКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Почаївської міської ради 

від«21»грудня 2018р. №

Цільова Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020роки.

Зміст
1 .Паспорт Програми с.2

2.Загальна частина с.З

З.Мета і основні завдання Програми с.З

4.Фінансове забезпечення Програми с.З

5.Термін реалізації Програми с.4

6. Заходи Програми с.4

7. Очікувані результати. с.5

8.Контроль за виконанням Програми с.5

9. Додаток 1 до Програми с.6

10. Додаток 2 до Програми с.8
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1 .Паспорт Програми.

Назва програми Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки.

Ініціатор розроблення 
програми

Виконавчий комітет Почаївської міської ради, відділ освіти 
Почаївської міської ради

Дата ,номер і назва ЗУ « Про оздоровлення та відпочинок дітей»
розпорядчого 
документа органу 
влади про розроблення 
програми

ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні»

Розробник програми Виконавчий комітет Почаївської міської ради, відділ освіти 
Почаївської міської ради

Учасники програми Виконавчий комітет Почаївської міської ради, відділ освіти 
Почаївської міської ради

Відповідальний 
виконавець програми

Почаївська міська рада, відділ освіти Почаївської міської ради

Мета програми Оздоровлення та відпочинок дітей;

Створення умов для освітньої, культурно-виховної, 
фізкультурно-оздоровчої та спор тивної роботи дітей

Термін реалізації 
програми

2019-2020 роки.

Загальний обсяг 
фінансування

200000 гри.

Очікувані результати 
виконання програми

Оздоровлення та відпочинок дітей, збереження та поліпшення 
стану здоров’я підростаючого покоління.

Контроль за 
виконанням програми

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



з

2.3агальна частина
Рівень захворюваності дітей шкільного віку набув ас. значних масштабів і 

потребує посилення уваги місцевих органів державної влади та місцевого, 
самоврядування.

Сьогодні загальновизнаною цінністю світове співтовариство вважає стан 
здоров’я людини. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості 
держави, іцо відтворює соціально-економічне становище суспільства. 
Здоров’я населення є головним критерієм доцільності та ефективності всіх 
без винятку сфер господарської діяльності. Фахівці вважають, що близько 
75% хвороб у дорослих є наслідком умов життя у дитячі та молоді роки.

На стан здоров’я сучасного мешканця Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце 
посідають рівень та спосіб житгя, шкідливі звички, екологічний стан ь 
регіоні.

Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та 
взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку 
дітей недостатнє фінансування відпочинку та оздоровлення дітей.

3. Мета Програми

Мета Програми :
- оздоровлення та відпочинок дітей Почаївської міської об'єднаної 

територіальної громади.
- інформувати населення про дитячу оздоровчу базу області та за 

межами області, її можливості;
- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного 

відпочинку дітей;
- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення;

4.Фіна псове забезпечений.
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету в сумі : 200000 гри.
О б с я г  к о ш т і в ,  я к і  п р о п о н у є т ь с я П е р і о д  в и к о н а н н я  П р о г р а м и У с ь о г о  в и т р а т  н і в и к о н а н н я

з а л у ч и т и  д о  в и к о н а н н я  П р о г р а м и . 2 0 1 9  р ік , . 2 0 2 0  р і к ї [ р о г р а м і т

О б с я г  р е с у р с і в , у с ь о г о ; 9 0 0 0 0 і р н | 1 1 0 0 0 0  г р н 2 0 0 0 0 0  грн

м і с ц е в и й  б ю д ж е т 9 0 0 0 0  г р н . ; П 0 0 0 0  г р н . 2 0 0 0 0 0  г ри .

і н ш і  д ж е р е л а . - -
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5.Тсрмін реалізації Програми.
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2019-2020 

років.
6. Заходи Програми.

Заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки.

Н азва
н а п р я м у

д ія л ь н о ст і

П е р е л ік  за х о д ів С т р о к
в и к о н а н н я

за х о д у

В и к он авц і Д ж ер ел а
ф ін а н су й

ан н я

О р ієн т о в н і
о б ся ги

ф ін а н с у в а н н я

О ч ік у в а н и й
р езу л ь та т

1.О зд о р о вл ен ії 

я  та  
в ід п о ч и н о к  

дітей .

1 .1.Р о зр о б и ти  
н ову  р ед ак ц ію  

1 Іо л о ж ен н я  про  

п ід б ір  т а  
н а п р а в л е н н я  

д іт ей  п іл ь г о в и х  

к а т е го р ій  н а  

о зд о р о в л е н н я  т а  
в ід п о ч и н о к  за  

р ах у н о к  к о ш тів  

м ісц е в о го  
б ю д ж е ту

2 0 і9 р ік В ід д іл  осв іти  

1 Іо ча ївсько ї 

м ісь к о ї ради

Б ез
ф ін ан су ван н я

Р о зр о б л ен о  т а  

затв ер д ж ен о  

н о в у  р ед ак ц ію  

П о л о ж е н н я  п ро  

п ід б ір  т а  

н а п р а в л е н н я  

д іт ей  п іл ьго в и х  

к ат е го р ій  іта 

о зд о р о в л е н н я  т а  

в ід п о ч и н о к

1.2 П р и д б а н н я  

п у т іво к  до  

д и т я ч и х  закл ад ів  
о зд о р о в л е н н я  та  

в ід п о ч и н к у  Д,1Я 

д ітей . як і 
п о т р еб у ю ть  

о с о б л и в о ї 

с о ц іа л ь н о ї уваги  
т а  п ід тр и м ки .

2019-2020 В ід д іл  освіти  
П о ч аїв сь к о ї 

м ісь к о ї ради

М ісц ев и й
б ю д ж ет

2 0 0 0 0 0  гри. О х о п л ен н я  

о р ган ізо в а н и м  

о зд о р о вл е н н я м  

т а  в ід п о ч и н к о м  

п р о т я го м  л ітн іх  

к ан ік у л  д ітей , 

як і п о т р еб у ю ть  

о с о б л и в о ї 

с о ц іал ь н о ї у в аги  
т а  п ід  трим ки..

1.3. П о с т ій н о  
о н о в л ю в ат и  б а зу  
д а н и х  д ітей , які 
п о т р еб у ю ть  
о с о б л и в о ї 
с о ц іа л ь н о ї у в аги  
т а  п ід тр и м к и , т а  
м а ю т ь  бути  
н а п р а в л е н і на 
о зд о р о в л е н ім  т а  
в ід п о ч и н о к

2019-2020
роки

В ід д іл  о св іти  
1 Гочаївської 
м ісько ї ради, 
о п о р н и й  
заклад  
П о ч а їв сь к а  
ЗО Ш  1-Ш ст.

Без
ф ін а н с у в а н н я

Н а я в н іст ь  
а к т у а л ь н о ї 
ін ф о р м а ц ії щ одо  
д ітей , як і 
н ай б іл ьш е  
п о т р еб у ю ть  
в ід п о ч и н к у  т а  
о зд о р о в л е н н я
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1.4. З а б е зп е ч и ти 20 і 9-2020 — г г — ;---------- .---------1
В ід д іл  о с в і т и Б ез З б іл ьш ен н я

п р о в е д е н н я роки П о ч а їв сь к о ї ф ін а н с у в а н н я р івн я
ін ф о р м а ц ій н о - м ісь к о ї р ад и  . за ц ік ав л ен о ст і
п росв ітн и ц ьки х . о п о р н и й д іт ей  у  в ед ен н і
п р о ф  і .тактичних зак л ад зд о р о во го
за х о д ів  з  д ітьм и 1 Іоча ївська сп о со б у  ж и ття
т а  м о л о д д ю  
щ о д о
п р о п аган д и
зд о р о в о го
сп о со б у  життя*
зб ер е ж е н н я
р е п р о д у к т и в н о го
зд о р о в 'я .
п р о ф іл а к т и к и
с о ц іал ь н о
н е б е зп е ч н и х
х в о р о б ,
ф о р м у в а н н я  у 
м о л о д і
в ід п о в ід ал ь н о с т і

З О Ш  І-ІП  ст.

за  в л ас н е  ж и т ія
(б ес ід , лек ц ій ,
Т р С П І Ш І Б .

ан к ету в ан ь)

Перелік заходів Програми та результативні показники на 2019 рік -  
додаються (додаток 1).

Обсяг фінансування заходів Програми у 2020 році буде визначено при 
плануванні міського бюджету на 2020 рік.

7,Очікуванні результати.
Забезпечити повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання 
путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів 
місцевих бюджетів;

Підвищення ефективності місцевого самоврядування, установ та 
організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення та 
відпочинку дітей та підлітків.

Поєднання організаційних, фінансових та інших можливостей органів 
місцевого самоврядування, з метою підвищення рівня комфортності умов 
перебування дітей у цих закладах.

8.Контроль за виконанням Програми
Координація діяльності та контроль за виконанням Програми здійснює 

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

Відділ освіти Почаївської міської ради до 01 грудня 2019 року готує 
інформацію про хід виконання заходів Програми за 2019 рік, а до 01 лютого 
2020 року -  загальний звіт про результати виконання Програми.

Секретар міської ради У Йван В.Я.

Петровський О.Н.

Новаковська
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Додаток1

Заходи Програми та результативні показники на 2019 рік.

Назва
напряму

діяльності

Перелік заходів Строк 
виконанн 
я заходу

Виконавці

Відділ
освіти
Почаївської
міської
ради

Джерела
фінансува

ння

Орігігговні
обсяги

фінансуван
ні

Очікуваний
результат

І.Оздоровленн 
я та відпочинок 
дітей.

1,1.Розробити нову 
редакцію 
Положення про 
підбір та
направлення дітей 
пільгових категорій 
на оздоровлення та 
відпочинок за 
рахунок коштів 
місцевого бюджету

2019 рік Без
фінансуван
ні

Розроблене та 
затверджене 
положення про 
підбір та
направлення дітей 
пільгових 
категорій на 
оздоровлення та 
відпочинок

1.2 Придбання 
путівок до дитячих 
закладів
оздоровлення та 
відпочинку для 
дітей, ЯКІ 
потребують 
особливої
соціальної уваги та 
підтримки.

2019 рік Відділ
освіти
Почаївської
міської
ради

Місцевий
бюджет

90000 грн. Охоплення 
організованим 
оздоровленням та 
відпочинком 
протягом літніх 
канікул дітей,які 
потребують 
особливої 
соціальної уваги 
та підтримки.

1.3. Забезпечити 
проведення 
інформаційно- 
просвітницьких 
профілактичних 
заходів з дітьми та 
молоддю щодо 
пропаганди 
здорового способу 
життя, збереження 
репродуктивного 
здоров'я, 
профілактики 
соціально 
небезпечних 
хвороб, формування 
у молоді 
відповідальності за 
власне життя (бесід, 
лекцій, тренінгів, 
анкетувань)

2017-2018
роки

Відділ
освіти
Почаївської
міської
ради

Без
фінансуван

ні

Збільшення рівня 
зацікавленості 
дітей у веденні 
здорового способу 
життя

2. Організація 
діяльності 
літнього 
мовного табору

2.1 Розробка та 
затвердження плану 
діяльності мовного 
табору.

Травень
2019р.

Відділ
ОСВІТИ
Почаївської
міської
ради

Розроблений та 
затверджений 
план діяльності 
літнього мовного 
табору

2.2. Організація 
харчування

Червень 
2019 р.

Опорний
заклад
Почаївська

Міський
бюджет

8000 Забезпечено
одноразове
харчування
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ЗОНІ м и  
ст..

учасників табору

2.3. Проведення та 
організація 
конкурсів, змагань, 
виставок , 
навчальної 
програми

Червень 
2019 р.

Опорний 
заклад 
Почаївська 
ЗОШ І-ІИст.

МІСЬКИЙ
бюджет

1500 Забезпечено 
комплексний 
оздоровчий та 
виховний процес 
для учнів

2.4. Організація 
екскурсій та 
туристичних 
походів

Червень 
2019 р.

Опорний 
заклад 
Почаївська 
ЗОШ І-ІІІст.

Міський
бюджет

1500 Організовано 
екскурсію та 
туристичні походи

Секретар міської ради Уйван В.Я.

Петровський О.Н. ^
Новаковська І.Ю.



8

Додаток 2 до Програми

Результативні показники Програми на 2019 рік

Назва Завдання Найменування показника Одиниця виміру (шт., грн.)
1 . Показник продукту:

І Іридбання путівок 20
Показник витрат:
Кількість затрачених коштів 
Показник ефективності:

90000грн.

Середня вартість однієї путівки. 4500 грн.
Показник якості:
Відношення кількості заходів до 
попереднього періоду.

____  . - - . -

100%

Секретар міської ради Уйван В Л .

Петровський О.Н. <

Новаковська І.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 21 » грудня 2018 року № 1620

Про затвердження вартості 
гарячого харчування в закладах 
освіти Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади 
на 2019 рік.

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», частиноюЗ.ст.56 Закону України «Про освіту», частиною З 
ст.21.Закону України «Про загальну середню освіту», частиною 5 ст.35 Закону 
України «Про дошкільну освіту», сесія Почаївської міської ради Па виконання 
частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», частини 3 статті 21 Закону 
України «Про загальну середню освіту», частини 5 статті 35 Закону України 
«Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 
№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 
закладах» (Із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 
116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у 
дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на 
додану вартість» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 
21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за 
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 
навчальних закладах» (із змінами), з метою забезпечення повноцінного 
харчування пільгових категорій учнів 1-4 класів закладів загальної середньої 
освіти, вихованців закладів дошкільної освіти та дітей пільгових категорій, 
керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сесії Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити вартість гарячого харчування учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік у розмірі 18 гривень на день.



2. Встановити вартість харчування однієї дитини у дошкільному навчальному 
закладі міста Почаїв на 2019рік 35 гривень на день.

3. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у розмірі 60 
відсотків від встановленої вартості харчування за день перебування дитини в 
дошкільному навчальному закладі міста Почаїв на 2019 рік в сумі 21 гривня.

4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на директора 
опорного закладу Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради, 
Гичку Галину Іванівну, завідувачку дошкільного навчального закладу міста 
Почаїв Янову Марію Андріївну.

5..Визнати таким, що втратило чинність рішення 25 сесії, сьомого скликання 
Почаївської міської ради від 21 грудня 2017р. №1107«Про затвердження 
вартості гарячого харчування в закладах освіти Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2018 рік».

6. 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 ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

«21 » грудня 2018 року № \ Щ
м. Почаїв

Про умови оплати праці міського голови

Відповідно до статей, 25,26,42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов 
оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів», Положенням про преміювання, 
затвердженим рішенням сесії міської ради від 09.07.2015 року № 2240, 
Почаївська міська рада

1. Оплату праці міському голові в 2019 році здійснювати відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

2. Встановити міському голові на 2019 рік:
2.1. Надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо 

важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.

2.2. Преміювання у розмірі посадового окладу при наявності фонду 
оплати праці.

2.3. Допомогу на оздоровлення, один раз в рік, при наданні щорічної 
відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати.

2.4. Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, 
один раз на рік, у розмірі середньомісячної заробітної плати при наявності 
фонду оплати праці.

ВИРІШИЛА:

м̂ід|і̂ г4ф розви^к^, інвестицій та бюджету.

до Дня місцевого самоврядування у розмірі 
ібітної плати.

онанням^даного рішення доручити комісії з питань

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАІВСЬКл МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

Від « 21» грудня 2018 року Л1> 1622

Дро внесення змін до Програми 
«Розвиток фізичної культури та спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2020 роки»

З метою уточнення напрямків використання коштів на спортивні заходи на 
2019-2020 роки, керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, керуючись сі. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШ ИЛА

І. Внести зміни до Програми «Розвиток фізичної культури та спорту 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки:

1.1. В Паспорті програми в рядку, що відповідає загальному обсягу 
фінансування цифру «Л 03040» замінити на цифру «32600».

В таблиці «Заходи Програми» рядок 8 викласти у наступній редакції.

Ч е м п іо н а т П о ч а ї в с ь к а М іс ц е в и й 2 0 1 9 - 2 0 2 0  р. 7 5 0  ; .3 5 0  | З а б е з п е ч е н ь ; ;
К р е м е н е ц ь к о г о м і с ь к а  р а д а б ю д ж е т і і п е р е в е д е н н я
р а й о н у і і к о м а н д и  д л я
в о л е й б о л у 1 ЧЧЛСТі ч

і і ч е м п іо н а т і

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного рсзвиткуЕін’вестицій та бюджету.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
П О Ч лІЗС ЬК Л  м і с ь к а  р а д а  

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ  
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ  

РІШ ЕННЯ

Від « 2 1 »  грудня 2018 року № 1623

Про внесення змін до Програми 
«Організація свят та розвитку культури і 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади ва 2019-2020 р.

З метою корегування заходів програми відповідно до фінансових 
можливостей міського бюджету, керуючись Порядком розроблення та виконання 
місцевих цільових програм, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве

ї  ^  -• 1 Т"Г  ■« ‘•самоврядування в У країні», почаївська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Внести зміни до Програми «Організація свят та розвиток культури і 
мистецтв Почаївської міської об'єднаної територіальної громади па 2019-2020 
роки:
1.0 В таблиці «Заходи Програми» рядок 13 викласти у наступній редакції:

І  ' 2 . К о н к у р с 2 0 1 0 - 2 0 2 0  р і к . • і іО Ч а 'Ш С Ь Іс О . М і с ц е в и й  б ю д ж е т  0 2 7 0 0 О р і ш і п а т д Ь і  і

г Е а с о п а . 'й и іц І • м і с ь к а  р а д а А О Н А У Т у  і <: !

у і ф ь і їК С і .К О Ї і ' і ф у - і С Н Н Я  :

е с т р а д н о ї  к і с н і і і Л р к з і і ї  :

<( ' ІО Ч К ІП С Ь К І

Д З Ш Н О Ч К ІІ» і

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

Міський голова В.С. Бойко



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМ Е СКЛИКАННЯ 

Т Р ИДЦЯТ Ь  ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 2 і » грудин 2018 доку А» 1624

Яро передачу коштів .чіздичкої субвенції 
з Почаївського мкьк&го бюджету до 
Кременецького районного бюджету

Для повноцінного фу нкціонузаяня системо охороні! здоров'я на території 
ТТочаївської міської об'єднаної теонторіальчої громади у 2019 році, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 89. 101 Бюджетного кодексу України, 
проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА;

1. Передати кошти медичної субвенції, що зараховуватимуться до Почаївського 
міського бюджету у 2019 р,, з сумі 6188900 { шість мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч 
дев'ятсот) :рп., як мїжбюджетний трансферт з Почаївського міського бюджету до 
Кременецької -о районного бюджету.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття медичної субвенції з
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету в сумі 6 і 88900 ( 
шість мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот) грк. згідно з додатком і

3. доручити міському голок; бойку В.С. підписала договір про передачу та прийняття
видатків медичної субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету. ■

4. Передати кошти у вигляді жіжбюджетного трансферту як іншу субвенцію на галузь 
«Охорона здоров’я» на оплату енергоносіїв по закладах охорони здоров’я, ідо обслуговують 
Почаївську МОТГ в сумі 1304300 (один мільйон триста чотири тисячі триста ) гри.

5. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету в сумі 1304300 (один 
мільйон триста чотири тисячі триста ) гривень згідно з додатком 2.

6. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
видатків іншої субвенції в сумі 1304300 (один мільйон гриста чотири тисячі триста ) грн.

7 Контроль за виконакням/даноге рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку) інвестицій та бюджету

Міський голова В.С, Бойко



Додаток-1
до рішення Почаївської міської ради

Л"» 1624 від 21 фу дня 2018 року

ДОГОВІР

. ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙНЯТТЯ ВИДАТКї В М ЕДИЧІЮЇ СУБВЕНЦІЇ
з Почаївської а міського бюджету7 до Кременецького районного бюджету

м. По чаїв

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

С ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору'є передача коштів медичної субвенції, 
що зараховуватимуться до Почаївського міського бюджету у 2019 р, в сумі 
6188900 ( шість мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот) грн., як 
міжбюджетннй трансферт з Почаївського міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету.

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

• 2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.Ї. Передавач субвенції зобов’язується проводити перерахунок коштів
з І січня 2019 року по 31 грудня 2019 року включно, шляхом перерахування 
коштів медичної субвенції на рахунок Кременецького районного бюджету.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується здійснювати фінансування 
видатків по галузі «Охоронна здоров’я» на утримання медичних установ та 
організацій вторинної ланки медичної допомоги на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади.



З, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМ ІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з 1 січня 2019 року за умови підписання 
обома сторонами і діє до З і грудня 2019 року включно,

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

5, Ю РИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

47000, м, Кременець

вул. Шевченка, 56 

Кременецька районна рада

Почаївський міський голова Голова Кременецької районної ради

47025 м. Почаїв 

вул.. Возз’єднання,16 

Почаївська міська рада

В. С.Бойко В. А. Стефан еький

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради

ЛЇЧ624 зід 21 грудня 2018 р.

ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙМАННЯ ВИДАТКІВ ІНШОЇ СУБВЕНЦІЇ 
і Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету

Д О Г О В ІР  Ло_

м. Почяїв

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

К ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.3. Предметом цього договору є передача іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету у 
вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Охорона здоров’я» на 
здійснення у 2019 році видатків з оплати комунальних послуг та енергоносіїв 
медичними закладами, що знаходяться на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади в сумі 1304300 (один мільйон триста чотири 
тисячі триста ) гривень.

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

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН .

4.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити розрахунки з 1 січня 
2019 року по 31 грудня 2019 року включно, шляхом перерахування 1304300 
(один мільйон триста чотири тисячі триста) гривень іншої субвенції на рахунок 
Кременецького районного бюджету.
4.2. Отримувач субвенції зобов’язується здійснювати фінансування
видатків:
4.2.1. На оплату комунальних послуг та за споживання енергоносіїв медичними 

закладами первинної медичної допомоги, що знаходяться на території 
Почаївської міської обляпаної територіальної громади у 2019 році в сумі 
108000 (сто вісім тисяч) гри.

4.2.2. На оплату комунальних послуг та за споживання енергоносіїв медичними



закладами вторинної медичної допомоги, що знаходяться на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році в сумі 
1196300 (один мільйон сто дев’яносто шість тисяч триста ) грн.

З, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
‘ ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з і січня 2019 року за умови підписання 
обома сторонами і діє до 31 грудня 2019 року включно.

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

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв 

вул.. Возз’єднання, 16 

Почаївська міська рада

47000, мі Кременець . 

вул. Шевченка, 56 

Кременецька районна рада

Почаївський міський голова і олова Кременецької районної ради

В.С. Бойко В.А. Стефанський

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 21 » грудня 2018 року № 1625

Про передачу коштів з Почаївського
міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на галузь 
«Соціальний захист та соціальне 
о б слуго вуваннн »

З метою здійснення соціального захисту та соціального забезпечення населення, на 
виконання вимог ст.З, 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в 
Україні», враховуючи Постанову К МУ .N»558 від 29.04 20 і 7 року «Про затвердження 
Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 
послуги», беручи де уваги лист Управління соціального захисту населення №02-07 від 
07.12.2018 року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 
89, 101 Бюджетного кодексу України. Печаізська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати у 2019 році кошти з Почаїзського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного 
трансферту на галузь «Соціальний захист та соціальне обслуговування» в сумі і 18300 (сто 
вісімнадцять тисяч триста) грн., з тому числі :

і і. кошти для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в 
сумі І8300 тис. гри. (вісімнадцять тисяч триста );

1.2. кошти на компенсацію піль;- населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) да оплату житлово-комунальних послуг в сумі 8000 
(вісім тисяч гривня) грн.

і.З кошти на компенсацію пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв’язку на суму 12000 ( дванадцять тисяч грн.) гри.

1.4. кошти на утримання Кременецького районного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, який обслуговуватиме Почаївську міську об’єднану 
територіальну громаду в сумі 80000 (вісімдесят тисяч) гривень».

2. Затвердити текст договору пре передачу та прийняття іншої субвенції з Почаїзського 
міського бюдже’гу до Кременсіддого районного бюджету па галузь «Соціальний захист та 
соціальне обслуговування» в сумі І і8300 (сто вісімнадцять тисяч триста ) грк. згідне з 
додатком 1

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття
іншої схбвенції з Почаїзського міського бюджету до Кременецького районного бюджету на 
галузь «Соціальний захист та соціальне о седутовузаи а я» в сумі і 18300 (сто вісімнадцять 
тисяч триста) грн. :

4 Контроль за зх.юнанпяш рмегшш дсдластп па /(остійну комісію з пніань соціально- 
економічного розвитку, іл:веср?гігіун^оЬджету. и

Міський голева А
і

В.С.Бойко



Додаток 1
до рішення сесії Почаївської міської ради

.4° «1625» від « 2 і » грудня 2018 р.

ПРО п е р е д а ч у , п р и й м а н н я  в и д а т к ів  ін ш о ї  с у б в е н ц і ї

л Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету 

м. Почаїв

ДО! 'ОВІР Лй_

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка 
Василя Сергійовича, ( надалі передавач субвенції), який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
Кременецька районна рада в особі голови Кременецької районної ради 
Стефанського Володимира Анашйовича, (надалі отримувач субвенції), який діє 
на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої 
сторони, (разом - Сторони), з мстою своєчасності, рівномірності, 
гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до ст.93, 
ст.! 01 Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

* К ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету у 
вигляді міжбюджеткого трансферту да галузь «Соціальний захист та соціальне
обслуговування» па здійснення у 2019 році видатків для надання соціальних 
гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, кошти на компенсацію 
пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів 
внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг, кошти на компенсацію 
пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, кошти на 
утримання Кременецького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, який обслуговуватиме Почаївську міську об'єднану територіальну 
громаду на загальну суму і 18300 (с то вісімнадцять тисяч триста ) грн.

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

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов'язується проводити розрахунки з 1 січня 
2019 року по Зі грудня 2019 року включно, шляхом перерахування 1!8300 (сто 
вісімнадцять тисяч триста ) грн. іншої субвенції на рахунок Кременецького 
районного бюджету .
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується здійснювати фінансування 
видатків у 2019 році на :



2.2.1. компенсації виплат для надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги в сумі і 8300 грн. (вісімнадцять тисяч триста );
2.2.2. компенсацію пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 
8000 (вісім тисяч ) грн.;
2.2.3. компенсацію пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку 
на суму 12000 ( дванадцять тисяч ) гри.;
2.2.4. на утримання Кременецького районного центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, який обслуговуватиме Почаївську міську об’єднану 
територіальну громаду в сумі 80000 (вісімдесят тисяч) грн.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

3.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору в порядку, передбаченому чинним 
законодавств о м У к раї ни.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з 1 січня 2019 року за умови підписання 
обома сторонами і діє до 31 грудня 2019 року вкдю'чю.

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

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

47025 м. ііочаїв 47000, м. Кременець

■дул.. Возз’однання, 16 вул. Шевченка, 56

Почаївська міська рада Кременецька районна рада

Почаївський міський голова Голова Кременецької районної ради

В. С. Бойко В.А. Стефанс-ький

Секретар міської ради В. Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 21 » грудня 2ÜIS року Лл> 1626

Про передачу коштів з 
Почаївеького міського бюджету до 
Кременецького ран о ино го
бюджету' на галузь «Освіта»

Розглянувши лист Відділу освіти Кременецької РДА щодо розрахунку вартості 
послуг методичного супроводу педагогічних працівників Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, з мстою організації належного різня начального пронесу з освітніх 
закладах Почаївської МОТГ у 2019 році, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 89, 93, 101 Бюджетного кодексу України, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

і. Передати кошти з Почаївеького міською бюджету до Кременецького районного 
бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту на. галузь «Освіта» для 
забезпечення у 2019 році, делегованих Почаївською міською радою Відділу освіти 
'Кременецької РДА, повноважень щодо методичного супроводу навчального пронесу у 
загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади де кінця 2018-2019 навчального року з сумі 50000 (шістдесят тисяч ) грн.

2. Затвердити текст договору гтоо передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївської-о 
міського бюджету до Кременецького районного бюджету -'а галузь «Освіта» в сумі 60000 
(шістдесят тисяч ) грн. згідно з додатом 1.

З Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
іншої субвенції з Почаївеького міського бюджету до Кременецького районного бюджету ка 
галузь «Освіта» в сум; 60000 (шістдесят'тисяч ) грн.

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

\ ґ

В,С.. БойкоМіський голова



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради

Л“ 1626 від 21 грудня 2018 р.

ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙМАННЯ ВИДАТКІВ ІНШОЇ СУБВЕНЦІЇ 
} Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету

м. Почаїв ______________________

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

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача іншої субвенції з 
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету у 
вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Освіта» на здійснення у 2019 
році видатків з оплати послуг методичного супроводу навчального процесу у 
загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади до кінця 2018-2019 навчального року в сумі 60000 
(шістдесят тисяч ) грн.

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

ДОГОВІР №_

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується- проводити розрахунки з 1 січня 
2019 року по 31 грудня 2019 року включно, шляхом перерахування 60000 
(шістдесят тисяч ) грн. іншої субвенції на рахунок Кременецького районного 
бюджету .
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується здійснювати фінансування 
видатків на оплату послуг методичного супроводу навчального процесу у 
загальноосвітніх навчальних закладах Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади до кінця 2018-2019 навчального року, що 
надаватимуться методичним кабінетом відділу освіти Кременецької районної 
державної адміністрації.



3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з 1 січня 2019 року за умови підписання 
обома сторонами і діє до ЗІ грудня 20:9 року включно.

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

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв 

ву.т. Возз’єднання,! 6 

Іїочаївська міська рада

47000, \т. Кременець

вул. Шевченка, 56 

Кременецька районна рада

іТочаї'вський міський голова і олова Кременецької районної ради

В.С, Бойко В.А. Стефанський

Секретар міської ради В. Я. У Йван



УКРАЇНА .
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від « 21 » грудня 2018 року ЛГа 1627

Про передачу коштів з Гіочаївськсго 
міського бюджету до Кременецького 
районного бюджету на фінансування 
Кременецького територіального центру 
соціального обслуговування

Розглянувши лист Кременецького територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), з метою забезпечення належного рівня 
соціального захисту та соціального обслуговування населення Почаївеької міської 
об’єднаної територіальної громади у 2019 році, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст 89, !01 Бюджетного кодексу України, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА;

. і. Передати кошти з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного
бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Соціальне 
забезпечення» на оплату праці працівників, які надають соціальні послуги міському та 
сільському населенню на території Почаївеької міської об’єднаної територіальної громади 
через Кременецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) у 2019 році в сумі 1069000 ( один мільйон шістдесят дев’ять тисяч ) грн.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття видатків іншої субвенції па 
галузь «Соціальне забезпечення» з Почаївського міського бюджету до Кременецькою 
районного бюджету на оплату праці працівників, які надають соціальні послуги міському та 
сільському населенню па території Почаївеької міської об’єднаної територіальної громади 
через Кременецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) у 2019 році в сумі 1069000 ( один мільйон шістдесят дев’ять тисяч ) грн згідно з 
додатку і .

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
■видатків іншої субвенції на галузь «Соціальне забезпечення» з Почаївського міського 
бюджету до Кременецького районного бюджету на оплату праці працівників, які надають 
соціальні послуги міському та сільському населенню на території Почаївеької міської 
об’єднаної територіальної громади через Кременецький територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) у 2019 році в сумі і 069000 ( один мільйон 
шістдесят дев’ять тисяч ) грн.

4. Контроль за виконанням 
соціально-економічного розвитку, і

рішення покласти на постійну комісію з питань 
й та бюджету.

Міський голова В.С, Бойко



ДОГОВІР м>_

ПРО ПЕРЕДАЧУ, ПРИЙНЯТТЯ ВИДА'ТАТКІВ ІНШОЇ СУБВЕНЦІЇ 
НА ФІНАНСУВАННЯ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету 

м. Почаїв

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є передача іншої субвенції з
Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджету у 
вигляді міжбюджетного трансферту на галузь «Соціальне забезпечення» на 
оплату праці працівників, які надають соціальні послуги міському та 
сільському населенню на території Почаївської міської об’єднаної
територіальної громади через Кременецький територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) у 201  ̂ році в сумі 1069000 (один 
мільйон шістдесят дев’ять тисяч) грн.

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

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується проводити розрахунки з і січня 
2019 року по 31 грудня 2019 року включно, шляхом перерахування 1069000 
(один мільйон шістдесят дев'ять тисяч) гри. іншої субвенції на рахунок 
Кременецького районного бюджету.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується здійснювати фінансування 
видатків на забезпечення виплат заробітної плати та нарахувань на заробітну 
плату працівникам, які надають соціальні послуги міському та сільському 
населенню на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
через Кременецький територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) у 20і9 році.



3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

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

4. СТРОКИ Д ії ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ

4.1. Цей договір вступає в силу з І січня 2019 року за умови підписання 
обома сторонами і діс до 31 грудня 2019 року включно.

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

5, ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

47025 м. Почаїв 

вул.. Возз’єднання,! 6 

ГІочаївська міська рада

47000, м. Кременець 

вул. Шевченка, 56 

Кременецька районна рада

Почаївський міський голова Голова Кременецької районної ради

ВЮБойко В.А.Стефанський

Секретар міської ради В.Я. Уйван



ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

від 21 грудня 2018 року № 1628
м, Почаїв

Про міський бюджет 
на 2019 рік

Розглянувши подання виконавчого комітету Почаївської міської ради 
від 17 грудня 2018 року № 227, враховуючи пропозиції постійної комісії 
Почаївської м іської ради  з питань соціально-економічного  
розвитку, інвестицій  та  бю дж ету, керуючись Бюджетним кодексом 
України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні” Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 58 908 700 гривень, у тому числі 
доходи загального фонду міського бюджету 58 257 300 гривень та доходи 
спеціального фонду міського бюджету 651 400 гривень згідно з додатком 1;

видатки міського бюджету у сумі 58 908 700 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду міського бюджету -  58 257 300 гривень та видатки 
спеціального фонду міського бюджету -  651 400 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 
58 300 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду 
міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 29 130 гривень, що 
становить 0,05 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, 
визначених цим пунктом,

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 
коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за 
бюджетними програмами згідно з додатками 2,



3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з 
додатком 3.

Надати право міському голові протягом 2019 року приймати 
розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з 
державного бюджету міському бюджету (з урахуванням частини сьомої 
статті 108 Бюджетного кодексу України) та з місцевих бюджетів міському 
бюджету, у період між сесіями Почаївської міської ради за погодженням з 
постійною комісією Почаївської міської р ади  з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій  т а  бю дж ету  з наступним  
внесенням  зм ін  д о  ріш ення П очаївської м іської р ади  про  
міський бю дж ет.

4. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію 
міських програм у сумі 388 380 гривень згідно з додатком 4.

5. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету 
належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та 
трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 
міського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені 
статтею 69 і Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками міського бюджету видатки загального 
фонду на:

• оплату праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
• забезпечення продуктами харчування;
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
• поточні трансферти населенню;
• поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів 
міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до прийняття 
рішення Почаївської міської ради «Про міський бюджет на 2020 рік» за 
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх 
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та



наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів” головним розпорядникам коштів міського 
бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 
законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 
затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 
газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та 
укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених 
головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів 
споживання тощо.

10. Надати право фінансовому відділу Почаївської міської ради в 
процесі виконання міського бюджету, за обґрунтованим поданням головного 
розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, 
затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної 
класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних 
призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та 
спеціальним фондами бюджету.

11. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в 
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України 
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.



12. Уповноважити голову Почаївської міської ради підписувати 
договори (угоди) про міжбюджетні трансферти відповідно до статей 93 та 
101 Бюджетного кодексу України, які визначають що умовою передачі 
коштів між місцевими бюджетами є договірні засади між надавачем 
бюджетного трансферту та її отримувачем на підставі рішень відповідних 
місцевих рад.

13. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

14. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Оприлюднити дане рішення відповідно до частини четвертої статті 
28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Почаївської 
міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету.

Міський голова В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 21 грудня 2018 року № 1628

Доходи міського бюджету на 2019 рік
ІЕЕІІ

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету Всього Загальний фонд
Спеціальний фонд

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 21296000,00 21296000,00 0,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості 11238700,00 11238700,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 11212800,00 11212800,00 0,00 0,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

10824500,00 10824500,00 0,00 0,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

134400,00 134400,00 0,00 0,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

253900,00 253900,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 25900,00 25900,00 0,00 0,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності 25900,00 25900,00 0,00 0,00

13000000 Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

71600,00 71600,00 0,00 0,00

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 50700,00 50700,00 0,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

50700,00 50700,00 0,00 0,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 20900,00 20900,00 0,00 0,00

13030200
Рентна плата за користування кадрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення

20900,00 20900,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3365700,00 3365700,00 0,00 0,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції)

550000,00 550000,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 550000,00 550000,00 0,00 0,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції)

2190000,00 2190000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 2190000,00 2190000,00 0,00 0,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

625700,00 625700,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 6620000,00 6620000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2560000,00 2560000,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

3500,00 3500,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

18700,00 18700,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

357000,00 357000,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об'єктів нежитлової 
нерухомості

327800,00 327800,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 950000,00 950000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 290000,00 290000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 393000,00 393000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 220000,00 220000,00 0,00 0,00



18030000 Туристичний збір 60000,00 60000,00 0,00 0,00

18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними 
особами

15800,00 15800,00 0,00 0,00

1В030200 Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 44200,00 44200,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок 4000000,00 4000000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 215000,00 215000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3760000,00 3760000,00 0,00 0,00

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників 25000,00 25000,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження 1865400,00 1214000,00 651400,00 0,00
21000000

Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

38000,00 38000,00 0,00 0,00

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) 
державних 38000,00 38000,00 0,00 0,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних 38000,00 38000,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської діяльності 1176000,00 1176000,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 196000,00 196000,00 0,00 0,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень

196000,00 196000,00 0,00 0,00

22080000 Надходження від оренднолї плати за 
користування 980000,00 980000,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за 
користування 980000.00 980000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 651400,00 0,00 651400,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством

651400,00 0,00 651400,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 635800,00 0,00 635800,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 15600,00 0,00 15600,00 0,00
ш ш  д о х о д ів  : . :: . . .. 23161400,00 22510000,00 651400,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти 35747300,00 35747300,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 35747300,00 35747300,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам
7407800,00 7407800,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 7407800.00 7407800,00 0,00 0,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

25608000,00 25608000,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 19419100,00 19419100,00 0,00 0,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 6188900,00 6188900,00 0,00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 2535500,00 2535500,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

2535500,00 2535500,00 0,00 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 196000,00 196000,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

196000,00 196000,00 0,00 0,00

щ г О О їй
* ОХОДІВ - ч - .. ...... 58908700,00 58257300*00 651400,00 0,00

\\

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № 2
до рішення Почаївської міської ради

від 21 грудня 2018 року № 1628

РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2019 рік

(фН)
Код програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів!

КодТПКВКМБ/
ТКВКБМС2 Код ФКВКБЗ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків згідно з типовою відомчою 

і ТПКВКМБ} ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМВсього видатки
споживання

3 них

видатки
розвитку Всього видатки

споживання

3 НИХ
видатки
розвитку

3 них

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет
розвитку

1 2 3 4 . ' S , :':=: Є 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Почаївська міська рада 20835300 20835300 7408000 575500 0 19500 19500 0 0 0 0 20854800
0110000 Почаївська міська рада 20835300 20835300 7408000 575500 0 19500 19500 0 0 0 0 20854800

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селишної. сільської оап

4857020 4857020 4507100 154000 0 10000 15600 0 0 0 0 4667020

0113240 3240 Інші заклади та заходи 121000 121000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121000
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 121000 121000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121000
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 965600 965600 811000 48400 0 0 0 0 0 0 0 965600
0114040 4040 0624 Забезпечення діяльності музеїв і виставок 1069000 1069000 828900 126300 0 3900 3900 0 0 0 0 1072900

0114060 4060 0628
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

1600900 1600900 1261000 246800 0 0 0 0 0 0 0 1600900

0114080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і 
мистецтва 162000 162000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 162000 162000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162000
0115010 5010 Проведення спортивної роботи а регіоні 14950 14950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149SD
0115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з неолімпінських видів спорту 14950 14950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14950
0116030 6030 0620 Організація населених пунктів 2414500 2414500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2414500
0117460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури 850700 850700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850700

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктуриза рахунок коштів 
місцевого бюджету

850700 850700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850700

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів 
місцевого самоврядування 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000

0118700 8700 0133 Резервний фонд 29130 29130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29130

0119410 9410 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров'я 
за рахунок коштів медичної субвенції

6188900 6188900 0 0 0 о 0 0 0 0 0 618В900

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2551600 2551600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2551600

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 37422000 37422000 32788700 2821900 0 631900 631900 196100 0 0 0 38053900

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 37422000 37422000 32788700 2821900 0 631900 631900 196100 0 0 0 38053900

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

648570 648570 582500 0 0 0 0 0 0 0 0 648570

0611010 1010 0910 Надання дошкільноїосвіти 5909200 5909200 4324200 736800 0 435800 435800 0 0 0 0 6345000

0611020 1020 0921

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

: 25413900 22981800 1822600 0 0 0 0 0 0 25413900
|р ||Й |н Н



0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

1962100 1962100 1659500 135500 0 0 0 0 0 0 1952100

0611100 1100 0960

Надання спеціально']' освіти школами 
естетичного виховання {музичними, 
художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

3397800 3397800 3230700 125000 0 196100 196100 196100 0 0 0 3593900

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері 
освгги 5430 5430 0 0 0 чігИ ІІг Щ 0 0 0 0 0 5430

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 5430 5430 0 0 0 - Г  н:'9 0 0 0 0 0 5430

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чоонобмльської катастоосЬиІ

85000 85000 0 0 0 і,'" :;!п0 0 0 0 0 0 85000

В сього ! : : Т . -і 58257300 58257300 40190700 3397400 і 0 651400 651400 195100 " 0 0 0 58908700

Секретар міської ради В.Я. Уйван
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Додаток 4

до рішення Почаївської міської ради

від 21 грудня 2018 року .4» 1628

(ГР«)
Код

Програмної 
класифікації 
податків та 

кредитувашгя 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевий 
бюджети

ЕСод
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

3 Іадмвігування головного ртгторядника коштів 
обласної о бюджету/відповіда-тьного виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видаткі п та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцепоі/регіональної програми
Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 
програму’

Усього Загальний, фонд

-------

Спеціальний финд

усього
у тому числі 

бюджеі 
ропвтггку

3 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 М іськ а  р а д а  (головний розпорядник) 297 950 297 950 0 0

01ИЮ00 Міська рата (відповідальний виконавець) 297950 297 950 0 0

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Соціальна підтримка малозабезпечених 
верств населення Почаївської мотг на 2019
2020 роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради віл 1)7 09.2018 

№ 1447
121 000 121 000

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Організація свят та розпиток культури і 
мистецтв Почаївської мотг на 2019-2020 
роки

Рішення сссіі Почаївської 
м іс ької ради и іл 20.11.2018

№ 1603
162 000 162 000

0115012 5012 0810 Проведення наячальпо-тренувадьних -зборів і 
змагань з неолімшйських видів спорчу

Розвиток фізичної культури і епоріу 
Почаївської мотг на 2019-2020 роки

Рішення сесії 1 Іочаїпської 
міської ради яіл 20.11 2018 

№ 1604
14 950 14 950

0600000 Відділ осв іти  П о ч а їв с ь к о ї м іс ь к о ї р ади
(головний розпорядник) 90 430 90 430 0 0

0610000
Відділ ос в і гн Почаївської м іс ьк о ї раднї
(відповідальний виконавець) 90 430 90 430 0 0

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, ЩО З Д І Й С Н Ю Ю Т Ь С Я  

за рахунок коштів па оздоровлення громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

Цільова програма оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської мотг на 2019
2020 роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради віл 21.12 2018 

№1619
85 000 85 000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Допомога дітям-сироіам і дітям 
позбавлених батьківського піклування 
Почаївської мотг н а 2019-2020 роки

Рішення сесії Почаївської 
міської ради віл 07.09 2018 

№ 1447
5 430 5 430

У С Ь О Г О 0 388 380 0 0

V

Секретар міської ради Уйван В.Я,



Додаток № З
до рішення Почаївської місько) ради

від 21 грудня 2018 року №  1628

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
грн.

Код

Найменування
бюджету

одержувача/надав
ача

міжбюджетного
трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотації на:

субвенції

дотації на:

субвенції

усьогозагальний 
фоцд на

спеціальний 
фонд на усього загальний фонд спеціальний фонд

найменування трансферту найменування трансферту

здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері 
охорони 

здоровя за 
рахунок 
коштів 

медичної 
субвенції

оплата 
енергоносіїв 
по закладах 

охорони 
здоровя, що 

обслуговують 
населення 

мотг

районному 
територіаль 
йому центру 

на оплату 
праці

соціальних
працівників

мотг

утримання 
працівника 
районного 

центру 
соціальних 
служб для 

сім'ї, дітей та 
молоді

методичне 
забезпечення 
навчального 
процесу у 

ЗНЗ

надання 
соціальних 

гарантій 
фізичним 

особам, які 
надають 
послуги 

громадянам 
похилого 

віку

надання 
пільг 

окремим 
категоріям 
громадян з 

оплати 
послуг 
звязку

надання
пільг

населенню 
на оплату 
житлово- 

комунальних 
послуг

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18

19309200000
Кременецький
районний
бюджет

6188900 1304300 1069000 80000 60000 18300 12000 8000 8740500

Всього 6188900 1304300 1089000 80000 60000 18300 12000 8000 0 0 8740500

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «21» грудня 2018 року № 1629

Про приватизацію об’єкта 
комунальної власності

Відповідно до рішення Почаївської міської ради № 1608 від 20.11.2018р. 
«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації у 2018 році», керуючись п.4 ст. 11, п.1 ст. 12 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на приватизацію шляхом продажу на аукціоні з умовами 
нежитлового приміщення, хліва Почаївської міської Тернопільської області, 
за адресою: вул. Банкова, 3, м. Почаїв, загальною площею 42,5 кв.м.

2. Аукціонній комісії з продажу об’єктів комунальної власності Почаївської 
міської ради, що підлягають приватизації визначити умови продажу та 
стартову ціну об’єкта; розробити проект інформаційного повідомлення про 
проведення аукціону про приватизацію об’єкта, визначити дату публікації 
інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта, дату проведення 
аукціону та подати на затвердження сесії Почаївської міської ради;

3. Оголосити конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності на нежитлове 
приміщення, хлів Почаївської міської Тернопільської області, за адресою: 
вул. Банкова, 3, м. Почаїв, загальною площею 42,5 кв.м.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «21» грудня 2018 року № 1630

Про затвердження звіту про 
виконання програми 
«Безпечне місто 2016-2017»

На виконання положень Порядку розроблення та виконання місцевих 
цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 
від 12.04.2017 року, з метою контролю за ефективним та раціональним 
використанням бюджетних коштів, заслухавши та обговоривши звіт про 
виконання Програми «Безпечне місто 2016-2017», керуючись ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань соціально економічного 
розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Безпечне місто 2016-2017» згідно 
додатку 1.

2. Оприлюднити звіт про виконання Програми «Безпечне місто 2016-2017» на 
офіційному веб-сайті Почаївської міської ради.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



Інформація
про стан виконання ц іл ьов о ї програми за 2016-2017 роки

Головний розпорядник коштів програми 
Почаївська міська рада 
Відповідальний виконавець програми 
Почаївський ККП
Повна назва програми, ким і коли затверджена
«Безпечне місто 2016-2017» затверджена рішенням Почаївської міської ради № 440 від 20.07.2016 року, із змінами внесеними рішеннями 
Почаївської міської ради № 544 від 31.10.2016р. та № 714 від 28.03.2017р.

Додаток І
до рішення Почаївської міської ради

№ 1630 від «21» грудня 2018р.

№

п/п
Зміст заходу Передбачено фінансування 

на 2016-2017 рік, тис.грн. Профінансовано за звітній період, грн.
Здійснені заходи

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
фінансування

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського бюджету;
- інші джерела 
фінансування

]
Програма «Безпечне місто 2016

2017» 155,00 - 151797,76 кошти міського 
бюджету

Влаштування системи 
відеоспостереження

Замовник програми 

Керівник програми

Ковальчук Віктор Іванович ______________
(ПІБ) (Підпис)

Ковальчук В ік т о р  Іванович ________________
(ПІБ) (Підпис)

Секретар міської ради В. Я. У Йван



Підсумковий звіт щодо виконання місцевої цільової програми
1. Основні дані

Програма «Безпечне місто 2016-2017» затверджена рішенням Почаївської міської ради № 440 від 20.07.2016 року, із змінами

1. Ініціатор розроблення 
Програми Виконавчий комітет Почаївської міської ради

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа органів 
виконавчої влади про розроблення 
Програми

Закон України «Про благоустрій населених пунктів», 
ст. 26, ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 06.02.2013 № 51-р «Про 
схвалення Концепції Державної цільової 
правоохоронної програми встановлення сучасних 
систем безпеки, застосування засобів зовнішнього 
контролю (спостереження) та швидкого реагування 
на період до 2016 року».

3. Розробник Програми Почаївський ККП

4. Співрозробники Програми
Поліцейська станція м. Почаїв Кременецького 

ВП ГУНП України в Тернопільській області, 
виконавчий комітет міської ради

5. Відповідальний виконавець Почаївський ККП

6. Учасники Програми

Почаївський ККП, Поліцейська станція м. Почаїв 
Кременецького ВП ГУНП України в Тернопільській 
області, підприємства, організації, установи, заклади 
міста, фінансовий відділ та інші виконавчі органи 
міської ради.

7. Термін реалізації Програми 2016-2017рр.

8. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Обсяг фінансування, всього 
тис. грн. 155,000

У т.ч. міський бюджет, 
тис.грн. 155,000



Кошти підприємств, 
організацій, установ, закладів міста, 
благодійних організацій.

1.1. Мета програми та результати її досягнення
Мета даної Програми - посилення безпеки громадян, захисту важливих об’єктів міста та комунального майна, недопущення 

порушень у сфері благоустрою, підтримка нормальної життєдіяльності міста, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня 
розкриття правопорушень. Виконавчим комітетом міської ради повсякчас проводяться заходи, спрямовані на створення умов комфортного 
і безпечного проживання в місті.

В той же час, в рамках реалізації програми у місті планується створити єдину мультисервісну мережу, завдяки якій можливо 
забезпечити скоординовану роботу усіх елементів системи безпеки міста.
Створення системи відеоспостереження міста зможе покращити правоохоронну ситуацію міста. Можливість фіксації та збору доказів з 
місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці.
Слід зазначити, що одним з важливих напрямків забезпечення безпеки громадян є їх захист на автотранспортних шляхах міста. Система 
управління транспортними потоками в місті є недосконалою, має місце неналежне забезпечення безпеки дорожнього руху. Крім того, 
надзвичайно актуальною залишається потреба моніторингу ситуації на дорогах міста для забезпечення оперативного реагування на аварії 
та ситуації, які можуть зашкодити життю та здоров’ю громадян, розкриття злочинів, пов’язаних із використанням автотранспорту, та 
отримання реальної інформації про дорожньо-транспортні події, оперативного відстеження маршруту руху транспортного засобу за 
потребою, виявлення порушників у скоєнні правопорушень у сфері благоустрою м. Почаїв

Таким чином, існуюча ситуація вимагає створення систем безпеки нового покоління, які безперервно та надійно, у цілодобовому 
режимі:
- будуть вести спостереження за всіма подіями, що відбуваються в місті;
- служитимуть для запобігання надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення негайно інформуватимуть відповідні служби для 
оперативного їх усунення;
- здійснюватимуть контроль роботи компонентів міської інфраструктури.
Найкращим рішенням зазначених потреб стане створення єдиної локальної міської мережі АСВ, шляхом реалізації програми «Безпечне 
місто 2016-2017», в яку будуть об’єднані всі міські камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки, а також єдиного 
аналітичного центру для комплексного моніторингу подій міста та прийняття управлінських рішень на основі отриманої інформації.
Отже, основні складові мережі АСВ:
1) Відеоспостереження за громадськими місцями та важливими об’єктами міста -  забезпечує безпеку громадян, сприяє попередженню 
порушення громадського порядку в місцях масового скупчення людей, порушень у сфері благоустрою населеного пункту, забезпечує 
захист важливих для життєдіяльності, стратегічних, а також небезпечних об’єктів міста, забезпечує створення доказової бази у випадку 
здійснення правопорушень;
2) Відеоспостереження для забезпечення контролю за безпекою дорожнього руху — моніторинг ситуації на автошляхах міста, фіксація 
номерних знаків автомобілів порушників та викрадених авто;
3) Єдина локальна міська мережа АСВ, яка забезпечує зв’язок та отримання інформації від усіх елементів системи із наданням доступу 
правоохоронним органам, комунальним підприємствам до зазначеної системи;



4) Аналітичний центр -  пункт з сучасним обладнанням та програмним забезпеченням, призначений для оперативного прийняття 
управлінських рішень, контролю, моніторингу, обробки, аналізу небезпечних та надзвичайних ситуацій та інших функцій
1.2. Фінансування

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету.
Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується міською радою в складі видатків міського 
бюджету на відповідний фінансовий рік.

Кількісні та якісні показники виконання Програми________________________________________ ______
Обсяг коштів, які 

планується 
використати на 

виконання 
програми

Етапи виконання Програми
Усього витрат на 

виконання 
Програми

2016 рік 2017 рік

Усього коштів, 
тис.гри. в т.ч.: 95.0 60.0 155.000

Міський бюджет 95.0 60.0 155.000
Кошти

небюджетних
джерел

За потребою - -

Показником продукту внаслідок реалізації Програми являється встановлення додатково 8(восьми) камер відеоспостереження.
Цільові групи Програми:

1) Виконавчі органи Почаївської міської ради;
2) Почаївський ККП;
3) Правоохоронні органи міста;
4) Підприємства, організації, заклади та установи міста;
5) Мешканці міста Почаїв.

Очікувані результати виконання Програми:
- скоординована робота міської влади, комунальних служб та правоохоронних органів спрямована на посилення безпеки громадян, 

попередження та недопущення надзвичайних ситуацій;
- підтримка громадського порядку у місті;
- успішна протидія можливим загрозам, провокаціям, проявам тероризму;
- підтримка нормальної життєдіяльності міста, стабільної роботи його важливих об’єктів;
- попередження та успішне подолання небезпечних та надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків;
- підвищення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод, кількості злочинів, пов’язаних з 

використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху;
- зростання ефективності прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у місті.

- створення єдиної локальної мережі АВС;



- централізов.аний моніторинг подій у місті;
- встановлення 8-ми камер відеоспостереження та інших елементів мережі АВС

1.3. Виконання заходів і завдань

№ п/п Заходи Термін
виконання

Орієнтовні обсяги 
фінансування

Джерела
фінансування Виконавці/ Стан виконання

1 2 3 4 5 6

1.
Проаналізувати існуючу систему 

відеоспостереження міста III квартал 
2016 року

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Почаївський ККП, Поліцейська 
станція м. Почаїв, підприємства, 

організації, установи, заклади міста 
Виконано

2.

Визначити місця та об’єкти, які 
потребують

посиленого захисту та контролю над 
ситуацією, їх пріоритетність, 

черговість 
встановлення камер 

відеоспостереження та 
при необхідності інших пристроїв 

мережі АВС

III квартал 
2016 року

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Почаївський ККП, Поліцейська 
станція м. Почаїв, підприємства, 

організації, установи, заклади міста 
Виконано

3. Створити аналітичний центр

3.1. Визначити приміщення III квартал 
2016 року

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Почаївський ККП, виконавчий 
комітет міської ради 

Виконано

3.2.
Визначити перелік необхідного 

обладнання
та програмного забезпечення

III квартал 
2016 року

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Почаївський ККП 
Виконано



3.3.
Забезпечити придбання необхідної техніки та 
підключення обладнання до мереж зв’язку та 

системи безперебійного живлення
2016 рік

В залежності від 
потреб та виходячи 

з реальних 
фінансових 

можливостей 
бюджету

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування, 
не заборонені 

чинним
законодавством

Почаївський ККП, підприємства, 
організації, установи, заклади міста, 

фінансовий відділ міської ради та 
інші виконавчі органи міської ради, 

благодійні організації 
Виконано

4.

Створити єдину локальну мережу (АСВ), 
забезпечити доступ до неї правоохоронних 
органів, комунальних підприємств, міської 

ради, громадськості з цією метою: 2016-2017
роки

В залежності від 
потреб та виходячи 

з реальних 
фінансових 

можливостей 
2016р. -  95,0 тис.грн. 
2017р. -  60,0тис.грн. 

Всього:
155,000 тис. грн

Міський 
бюджет, інші 

джерела 
фінансування, 
не заборонені 

чинним
законодавством

Почаївський ККП, підприємства, 
організації, установи, заклади міста, 

фінансовий відділ міської ради та 
інші виконавчі органи міської ради, 

благодійні організації 
Виконано4.1.

Придбати та встановити камери 
вІдеоспостереження та інші пристрої 

мережі АВС

4.2. Придбати серверне обладнання та 
забезпечити зберігання архівів відеозаписів

Виконано
4.3.

Організувати зв’язок загальноміської 
системи вІдеоспостереження з системами 
вІдеоспостереження інших організацій та 

суб’єктів господарювання

5. Забезпечити моніторинг якості дорожнього 
одягу 2016 рік Не потребує 

фінансування
Не потребує 

фінансування
Почаївський ККП, виконавчий 

комітет міської ради 
Виконано

6.
Здійснювати моніторинг стану об’єктів 
благоустрою (прибирання, дотримання 

правил благоустрою, тощо).
2016 рік Не потребує 

фінансування
Не потребує 

фінансування
Почаївський ККП, виконавчий 

комітет міської ради 
Виконано

Разом по заходах 2016-2017
роки

155,000 тис.грн. 
Фактично: 
151797,76

1.4. Оцінка ефективності виконання програми
Внаслідок запровадження системи вІдеоспостереження протягом 2017-2018рр. було попереджено та розкрито більш ніж 20 

(двадцять) правопорушень пов’язаних з благоустроєм громади. Ведеться постійний цілодобовий моніторинг правоохоронними органами за 
громадським життям міста, підвищений рівень дисципліни учасників дорожнього руху, зменшення дорожньо-транспортних пригод,



кількості злочинів, пов’язаних з використанням автотранспорту, підвищення безпеки дорожнього руху; зростання ефективності прийняття 
оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення безпеки у місті, підтримка громадського порядку у місті 
1.5. Відповідальний виконавець 
Почаївський комбінат комунальних підприємств
2.Виконання заходів і завдань Програми___________________ _______________________________________________________ ________

№
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу кпкв KEKB
Плановане

фінансування,
гри

Дата
проведення Назва, зміст заходу КПКВ КЕКВ

Фактичне 
фінансування 

(касові 
видатки), грн

Програма 
«Безпечне місто 

2016-2017»

100203
0116060 2610 155000 2016-2017

Програма 
«Безпечне місто 

2016-2017»

100203
0116060 2610 151797,76

№
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат
1 Відео реєстратор РБ- 

7616ІЧІ-Е2

Шт 1 3932,50

2 Жорсткий накопичувач Шт. 1 5362,50

3 Відеокамера Р5- 

2СР2Т42\Л/Р-18/4 т т

Шт. 4 17380,00

4 Коробка розпридідьча Шт. 2 1650,00

5 Мережевий  

концентратор ТР-Ыпк

Шт. 2 660.00

6 Мережевий  

концентратор ТР-І-іпк

Шт. 1 907.50

7 Кабель електричний  

вуличний ВВГ 2 *2 ,5
м /п 210 3175,20

Контрагент



8 Кронштейн № 2 Шт. 2 1045,00

9 Кронштейн № шт 2 363,00 Почаївський ККП

10 Трос стальний 

оцинкований 2,0 мм

м /п 100 687,00

11 Кронштейн 05-1602  21 Шт 1 742,50

12 Блок живлення БЖР 

12У /5А

Шт. 2 2520.00

13 Акумулятор 12В 1 8 /А /г Шт. 2 2240,00

14 Кабель О КТ8-М Шт. 600 5040,00

15 Кабель електричний  

вуличний ВВГ 2 *2 ,5

Шт. 400 6160,00

16 Траверса для кріплення 

арматури

Шт. 16 1744,00

17 Затискач натяжний Шт. 36 1170,00

18 Кабель КПП-ВП(Ю О) м /п 305 2989,00

19 Перетворювач ОС/ОС Шт. 1 126,00

20 Коробка розпридільча Шт. 1 229,60

21 Коробка розпридільча Шт. 3 168,00

22 Трос стальний 

оцинкований 2,0 мм

м /п 200 1400,00

23 Стягувач 120*2 ,5 Пак 10 378,00



24 Відеокамера ОБ- 

2С02Т42\Л/0-18

Шт. 3 13680,00

25 Відеокамера ОБ- 

2С04А25Б\Л/0-І2Б

шт 1 16885,00

26 Перетворювач ОС-ОС Шт. 5 650 .00

27 Перетворювач ОС-ОС Шт. 1 168.00

28 Блок живлення 12В Шт. 1 1335,00

29 Блок живлення 12В Шт. 2 1718,00

ЗО Медіаконвектор Компл. 3 2340,00

31 Комутатор Шт. 2 760,00

32 Провід ВВГ-П 2 *2 ,5 м /п 55 1116,50

33 Провід ВВГ-П 2 *1 ,5 м /п . 220 2530,00

34 ШВВП 2*0 ,7 5 м /п 45 274,50

35 ШВВП 2*1 ,5 м /п 5 44,50

36 АППВ2*2,5 м /п ЗО 108,00

37 Коробка Б0190 Шт. 1 250,00

38 Коробка Б0245 Шт. 1 350,00

39 Коробка БОЗОО Шт. 2 1180,00

40 Трос м /п 235 1527,50



41 Зажим Шт. 10 30,00

42 Бокс 0В 2-220В Шт. 2 100,00

43 Гофра 16 мм м /п 18 34,20

44 Вилка електрична Шт. 2 58,00

45 Ялинка СЦ8 Уп. 1 45,00

46 Зтяжка ЗТ200 Уп. 1 55,00

47 Конектор Шт. 16 64,00

48 Вита пара вн. м /п 55 519,75

49 Вита пара зови. м /п 5 52,50

50 Кріплення гофри Шт. 20 28,00

51 Автомат ВА 2001-6а Шт. 2 88,00

52 Акум. Бат 12В18А Шт. 1 1195,00

53 Акум. Бат 12В7А Шт. 2 980,00

54 М иш ка ЄепіиБ Шт. 1 225,00

55 Пачкорд Шт. 3 210,00

56 Розетки шт 5 715,00

57 Кріплення хомут шт 5 200,00

58 Інші витр. мат.(ізолента, 

болти,гайки...)

Комп. 1 197,55



59 М онтаж  та налаштування Посл 1 30000,00

Сума ПДВ 12013,96

Всього із ПДВ 151797,76

*- отримувач коштів

Замовник програми 

Керівник програми

Ковальчук Віктор Іванович ________________
(ПІ Б) (Підпис)

Ковальчук Віктор Іванович ________________
(ПІБ) (Підпис)

Секретар міської ради В. Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «21» грудня 2018 року № 1631

Про умови організації 
громадських робіт та 
їх фінансування у 2019р.

Розглянувши лист Кременецької районної філії Тернопільського обласного 
центру зайнятості № 23-02/608 від 13.11.2018р., керуючись ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 31 Закону України "Про зайнятість 
населення", постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 
"Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового 
характеру", враховуючи висновки і пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
соціально економічного розвитку, інвестицій та бюджету , Почаївська міська рада

1. Організувати громадські роботи у 2019 році на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади.

2. Затвердити перелік громадських робіт у 2019 році на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, що мають суспільну корисну 
спрямованість, відповідають потребам Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади та сприяють її соціальному розвитку, згідно додатку 1

3. Фінансування громадських робіт проводити пропорційно рівними частинами за 
рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття в межах асигнувань, 
затверджених в міському бюджеті та ФЗДССВБ на такі цілі.

4. Організацію проведення громадських робіт покласти на Почаївський комбінат 
комунальних підприємств.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань соціальне ' ого розвитку, інвестицій та бюджету.

ВИРІШИЛА:

Міський голова В.С. БОЙКО



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 
№ 1631 від «21» грудня 2018р.

Перелік
громадських робіт на території Почаївської міської об єднаної

територіальної громади

1. благоустрій та озеленення території населених пунктів, об’єктів 
соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, 
придорожніх смуг;

2. інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та 
робота з документацією;

3. підсобні роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів 
соціальної сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів 
культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для 
громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, 
притулків для неповнолітніх та осіб без постійного місця проживання);

4. роботи, пов’язані з ремонтом тепло- та водопостачання, вулично- 
дорожньої мережі на території міста;

5. роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та 
водоймищ, русел річок, укріпленням дамб, мостових споруд;

6. прибирання та збір (заготівля) вторинної сировини (макулатура, 
поліетилен, склобій, пет-пляшка, відходи пінопласту, ганчір‘я) в 
громадських місцях та зонах відпочинку міста, придорожніх смугах;

7. впорядкування території населених пунктів з метою ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку;

8. впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних 
місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території 
населеного пункту;

9. розчищення населених пунктів від снігових заметів в місцях, де немає 
доступу для техніки;

10. знищення бур’янів.
11. Інші доступні види трудової діяльності (кваліфікованого та 

некваліфікованого характеру), що проводяться за рахунок коштів 
підприємств, установ та організацій, і які сприяють соціальному та 
економічному розвитку регіону та тимчасовій зайнятості населення.

Секретар міської ради В.Я. У ЙВАН



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від«21 »грудня 2018 року № /і-ЗД

Про затвердження Плану діяльності 
з підготовки проектів регуляторних 
актів Почаївської міської ради на 2019 рік

Відповідно до ст. 7, ст. 32 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою 
забезпечення прозорості у сфері господарської діяльності в частині 
планування, підготовки проектів регуляторних актів, керуючись ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И  Л А:

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
міської ради на 2019 рік згідно додатку № 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності і етики.

Міський голова В.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії І Іочаївської міської ради 

№ 1632 від 21 грудня 2018року

План діяльності Почаївської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

№ Вид регуляторного акта Назва регуляторного 
акта

Обгрунтування 
необхідності 

прийняття проекту 
регуляторного акта

Строк підготовки Найменування 
підрозділу 

відповідального 
за розроблення 

проекту акта
1. Проект рішення Положення про 

конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної
Д І Я Л Ь Н О С Т І

Потреба у визначенні 
порядку підготовки 

та проведення 
конкурсу, порядку 

роботи комісії 3 
відбору суб'єктів 

оціночної діяльності

Перше півріччя 
2019р.

Юридичний
відділ

.............

Секретар міської ради В.Я.Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТА ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « Д /»  грудня 2018 року №

Про за твердження Положення 
про земельний відділ 
Почаївської міської ради

З метою реалізації повноважень міської ради у галузі земельних 
відносин відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про 
Державний земельний кадастр», Закону України «Про оренду землі», Закону 
України «Про землеустрій», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про відділ земельних відносин Почаївської міської 
ради згідно додатку №1.

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

Міський голова В.С. Бойко



Д о д а т о к  №  1 д о  р і ш е н н я  с е с і ї  

П о ч а ї в е ь к о ї  м і с ь к о ї  р а д и

від 21 грудня 201 8 р. №  1633

ПОЛОЖЕННЯ
про земельний відділ Почаївеької міської ради 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Земельний відділ Почаївеької міської ради (надалі - відділ) входить до 

структури апарату міської ради, немає статусу юридичної особи.

1.2. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу 
визначається міською радою.

1.3 Відділ очолює начальник земельного відділуПочаївської міської ради 
(надалі - начальник відділу). Начальник відділу та працівники призначаються 
на посаду за результатами конкурсу. Конкурс на зайняття посад у відділі 
відбувається на умовах та в порядку, встановленому чинним законодавством.

1.4. Відділу своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, Указами Президента України, постановами та ропорядженпями 
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, наказами голови 
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 
нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, а також 
Положенням про відділ та іншими чинними нормативно - правовими актами.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є:

- забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин 
на території Почаївеької міської ради;

- реалізація повноважень Почаївеької міської ради у сфері земельного 
законодавства в межах визначених цим Положенням та чинним законодавством 
України;

і



- забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок 
ефективного обліку, використання, продажу земель, які знаходяться у 
комунальній власності Почаївеької міської ради.

2.2. У сфері земельних відносин відділ відповідно до покладених на нього 
завдань:

2.2.1. Здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів 
Почаївеької міської ради відповідно до оформлених правовстановлюючих 
документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної 
електронної бази даних;

2.2.2. Здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів 
оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Почаївеької міської 
ради ;

2.2.3. Здійснює підготовку проектів договорів про використання територій 
та земельних ділянок на підставі чинного законодавства та відповідних 
порядків, затверджених рішенням Почаївеької міської ради та розробником 
яких і виступає;

2.2.4. Аналізує та несе відповідальність за документацію із землеустрою, 
подану на розглядПочаївської міської ради та готує відповідні пропозиції;

2.2.5. Здійснює відповідну аналітичну роботу з підрозділами Державної 
фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за 
землю;

2.2.6. Здійснює підготовку договорів про сплату авансового внеску в 
рахунок оплати вартості земельної ділянки;

2.2.7. Здійснює підготовку договорів про виконання робіт з суб’єктами 
оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних 
ділянок, які знаходяться в комунальній власності;

2.2.8. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення 
земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

2.2.9. Здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу 
земельних ділянок із розстроченням платежу;

2.2.10. Готує та представляє необхідний пакет документів для розрахунку 
із суб’єктами оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного 
покупцем земельних ділянок;

2



2.2.11. Бере участь у роботі комісії з звернення громадян, що стосуються 
земельних відносин на територіїПочаївської міської ради;

2.2.12. Готує і вносить на розгляд пленарних засідань міської ради проекти 
рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та 
юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства;

2.2.13. Бере участь у підготовці та прийняття регуляторного акту стосовно 
ставок орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому 
законом порядку;

2.2.14. Здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючих 
договорах оренди відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує 
необхідні додаткові угоди;

2.2.15. Надає наявну інформацію до територіальних підрозділів Державної 
фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

2.2.16. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до бюджету 
Почаївської міської ради від оренди землі та продажу земельних ділянок 
комунальної власності;

2.2.17. Бере участь в роботі комісій при розгляді та вирішенні земельних 
спорів;

2.2.18. Представляє ГІочаївськуміську раду при реєстрації земельних 
ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на 
них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

2.2.19. Здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів 
міської ради;

2.2.20. Взаємодіє з іншими виконавчими органами, постійними комісіями 
Почаївської міської ради, підприємствами, установами, організаціями та 
об’єднаннями громадян з питань земельних відносин;

2.2.21. Забезпечує Інформування населення Почаївської міської ради про 
хід приватизації та надання в оренду земель, що належать до комунальної 
власності Почаївської міської ради;

2.2.22. Проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до 
проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також 
концепцій і програм управління земельними ресурсами;

з



2.2.23. .Здійснюс інші повноваження в сфері земельних відносин, 
передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих 
органів міської ради.

2.2.24 Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, 
звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що 
належать до його компетенції та вживає відповідних заходів;

2.2.25 Забезпечує в установленому порядку видання довідок з питань, що 
належить до компетенції відділу та несе відповідальність за достовірність 
інформації, зазначеної в таких довідках.

2.2.26. Підписує акти погодження меж земельної ділянки лише після 
надання дозволу на виготовлення відповідної документації із землеустрою,

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1.Скликати в установленому порядку наради;

3.1.2.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, 
підприємств, установ та організацій, оо єднань громадян (за погодженням з 
їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

3.1.3.0 держу вати в установленому порядку від інших структурних 
підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, 
документи, інші матеріали;

3.1.4. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та 
матеріали для підготовки проектів рішень міської ради;

3.1.5. Залучати в установленому порядку відповідні організації та 
спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним 
використанням земельних ресурсів, додержанням умов договорів оренди 
земельних ділянок;

3.1.6. За дорученням міського голови здійснювати перевірки з питань 
ефективного використання земель міської ради підприємствами, установами і 
організаціями;
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3.1,7. Виконувати інші дії, передбачені чинним -законодавством України, 
необхідні для виконання завдань і функцій відділу, визначених цим 
Положенням.

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 
звільняється з посади міським головою.

4.2. Начальник відділу:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю відділу.

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників відділу.

4.2.3. Координує роботу відділу з іншими виконавчими органами міської 
ради.

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 
сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями 
виконавчих комітетів інших рад з питань обміну досвідом.

4.2.6. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах 
міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції відділу.

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює 
їх роботу.

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

4.2.9. Виконує інші доручення міського голови та заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, пов’язані з діяльністю 
відділу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього 
завдань і здійснення своїх функцій відповідно до даного Положення і чинного 
законодавства.
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5.2. Працівники відділу несуть персональну відповідальність за 
виконання покладених на них обов’язків, за дотримання правил внутрішнього 
трудового розпорядку.

5.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівників відділу 
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

5.4. Розробник проекту рішення у сфері земельних відносин несе 
персональну відповідальність за обраний вид документації Із землеустрою, за 
якою набуваються права на землю громадян чи юридичних осіб, обраний спосіб 
приватизації земельної ділянки, правильність та достовірність оформлення 
рішень та проектів рішень, поданих на розгляд сесії міської ради, актуальність 
ведення земельно-облікової документації міської ради, отримання заяв у сфері 
земельних питань особисто від громадян (уповноважених осіб) чи 
представників юридичних осіб, своєчасність та повноту надання відповідей на 
заяви, запити тощо.

Секретар міської ради В.Я У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

Р ІШ  Е Н Н Я

від «21»грудня 2018 року № 1634

Про надання дозволу 
на послуги з організації 
гарячого харчування 
учнів Опорного закладу 
Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.
Почаївської міської ради

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про 
загальну середню освіту», з керуючись статтею 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на послуги з організації гарячого харчування учнів 
Опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 
міської ради Тернопільської області приватними підприємцями.

2. Надати дозвіл філії Старотаразька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 
міської ради на організацію гарячого харчування учнів за кошти місцевого 
бюджету та за кошти батьків.

3. Директору Опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІТІ 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області Гичці Г.І. здійснити 
усі необхідні організаційно-правові заходи щодо надання послуг з організації 
гарячого харчування учнів закладу освіти приватними підприємцями 
відповідно до чинного законодавства України.

3.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 ВОСЬМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «21» грудня 2018 року № 1635

Про передачу в оренду 
комунального майна

Розглянувши лист опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області, відповідно до ст. 7 
Закону України «Про оренду державного І комунального майна», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду частину нежитлової будівлі (приміщення) нової школи 
«А» опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Почаївської міської ради Тернопільської області за адресою вул. Шевченка, 
15, м. Почаїв, площею 114,9 кв.м. для організації харчування дітей.

2. Оголосити конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності на частину 
нежитлової будівлі (приміщення) нової школи «А» опорного закладу 
Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради 
Тернопільської області, що розміщена за адресою вул. Шевченка, 15, 
м.Почаїв, площею 114,9 кв.м.

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

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА М ІСЬКА РАДА 

СЬОМ Е СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШ ЕННЯ

Від «21 » грудня 2018 року № 1636

Про внесення змін до міської комплексної 
Програма соціальної підтримки

малозабезпечених верств населення .
Почаївської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2017-2018 роки

З метою корегування заходів програми відповідно до фінансових
можливостей міського бюджету, керуючись Порядком розроблення та виконання 
місцевих цільових програм, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА

і . Внести зміно до міської комплексної Програми соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населения Почаївської міської об'єднано: 
територіальне: громади на 2017-2018 роки»:

1.1. в розділі 6 в клітинці таблиці «Заходи програми», що відповідає 
обсягу фінансування заходу 1.1. на 2018 рік цифру «77000» замінити и а 
цифру «87000»,
1.2. в розділі 6 в клітинці, що відповідає обсягу фінансування заходу 1.2 
на 2018 рік цифру «22000» замінити на цифру « 12000».

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

’ V  "

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21» грудня 2018 року № 1637

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 і а для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Молодіжна, 12, гр. Мо равській Н.М.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж , гр. Муравської Н.М, яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. 
Молодіжна, 12, керуючись гі.ач.1 ст.хт. 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. Падати дозвіл гр. Муравській Надії Михайлівні 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. Старий Тараж, вул. 
Молодіжна, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко

Олейнік М І .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1638

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1918 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Колгоспна, гр. Суху А.І.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Молодіжна, 13, гр. Суха А.І., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 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. Суху Андрію Івановичу на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1918 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий 
Тараж, вул. Колгоспна, за рахунок земель не наданих у власність або користування в 
межах населеного пункту, землі під господарськими будівлями і дворами.

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

О л й и н ік  М .Г .



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21»  грудня 2018 року №1639

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 та для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Комарин, вул. Гагаріна, 2, гр. Шилюк Н.М.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Гагаріна, 2, гр. Шилюк Н.М., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, вул. Гагаріна, 2 
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

В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити гр. Шилюк Надії Митрофанівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0080 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Комарин, 
вул. Гагаріна, 2, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шилюк Надії Митрофанівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0080 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Комарин, 
вул. Гагаріна, 2.

3. Зобов’язати гр. Шилюк Надію Митрофанівну 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^демельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко
Олейнік М.Г



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1640

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок 
площами 0,4537 га, 0,0800 га та 0,1695 га для ведення 
особистого селянського господарства 

в с.Комарин, Шилюк Н.М.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Гагаріна, 2, гр. Шилюк Н.М., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
для ведення особистого селянського господарства в с, Комарин та передати дані ділянки 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. Шилюк Надії Митрофанівні проект із землеустрою щодо відведення у
власність земельних ділянок: площею 0,4537 га за кадастровим номером
6123488200:03:001:0072 в с. Комарин; площею 0,1695 га за кадастровим номером 
6123488200:03:001:0073 в с. Комарин; площею 0,0800 га за кадастровим номером 
6123488200:03:001:0074 в с. Комарин - для ведення особистого селянського 
господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Шилюк Надії Митрофанівні безоплатно у власність земельні ділянки: 
площею 0,4537 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0072 в с. Комарин; 
площею 0,1695 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0073 в с. Комарин; 
площею 0,0800 га за кадастровим номером 6123488200:03:001:0074 в с. Комарин - для 
ведення особистого селянського господарства.

3. Зобов’язати гр. Шилюк Надію Митрофанівну зареєструвати речове право на земельні 
ділянки 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

Олейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21»  грудня 2018 року №1641

Про затвердження детального плану території 
власної земельної ділянки площею 0,3838 га 
для б у д ів н и ц т в а  та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд 
в с. Комарин гр. Фарині Г.О.

Розглянувши детальний план території по зміні цільового призначення власної 
земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства в с. 
Комарин Кременецького району Тернопільської області під землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. Фарині Г.Н., 
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. Затвердити гр. Фарині Ганні Олексіївні детальний план території земельної ділянки 
площею 0,3838 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в с. Комарин, Кременецького району, 
Тернопільської області.

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

Міський голова В.С. Бойко
ОлейнікМ.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1642

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0900 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Шкільна, 2а, гр. Цьолці Г,М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 10, гр. Цьолки Г.М., 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. 
Шкільна, 2а, 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. Цьолці Галині Миколаївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 2а, 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

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1643

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації Із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в с. Затишшя, вул. Зелена, 4 , 
гр. Кравчук Л.С.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 4, гр. Кравчук Л.С., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. 
Зелена, 4, 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», н.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. Кравчук Лідії Степанівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 4, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Кон гроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва,/ зб&іельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ^

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2018 року №1644

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. Плетянка, 63, гр. Цісару О.З.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул, Плетянка, 63, гр. Цісара О.З., 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. 
Плетянка, 63, 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. Цісару Олександру Захаровичу 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. Плетянка, 63, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С.Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21 » грудня 2018 року № 1645

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 78, гр. Процюк М.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 78, гр. Процюк М.А., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 78, 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. Процюк Марії Андріївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель І споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 78, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішеннд-нокласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництвау'іемельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко

Онук ВЛ.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21» грудня 2018 року № 1646

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. Плетннка, 23, гр. Дармограю В.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 5а/10, гр. Дармограя 
В.Г., 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. Плетянка, 23, 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. Дармограю Василю Григоровичу 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. Плетянка, 23, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1647

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. Гайова, 46а, гр. Ковальській Н.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 46а, гр. Ковальської Н.П., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Гайова, 46а, 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. Ковальській Наталії Пантелеймонівні 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. Гайова, 46а, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21 »грудня 2018 року №1648

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0900 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Фабрична, 7, гр. Підгурському М.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Фабрична, 7, гр. Підгурського М.А., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Фабрична, 7, 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. Підгурському Миколі Анатолійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 7, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1649

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. Гайова, 46, гр. Нівінгловській Л.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 46, гр. Нівінгловської Л.П., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Гайова, 46, 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. Нівінгловській Ларисі Пантелеймонівні 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. Гайова, 46, 
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
Онук В. В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1650

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в нату рі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 68, гр. Бондар Н.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 68, гр. Бондар Н.Ф., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 68, 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. Бондар Надії Федорівні 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, 68, 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 навколишньою 
природного середовища. '

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1651

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0989 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. М.. Вовчка, 9, гр. Онуку Ю.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 9, гр. Онука Ю.В., 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. 
М.Вовчка, 9, 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, и,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. Онуку Юрію Васильовичу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0989 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 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, ^е.чсльних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ^

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1652

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. І.Хворостецького, 11а, гр. Процюку В.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 11 а, гр. Процюка В.Д., 
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. 
І.Хворостецького, 11а, 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. Процюку Володимиру Дмитровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
І.Хворостецького, 11а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.Ті.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1653

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0670 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Макаренка, 4, гр. Бондару В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Макаренка, 4, гр. Бондара В.В., 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. 
Макаренка, 4, 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. Бондару Віталію Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0670 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Макаренка, 4, 
землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1654

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0736 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Суворова, 27, гр. Гусаківському В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 27, гр. Гусаківського В.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Суворова, 27, керуючись п.ач.1 ст..ст.12,79,107,118, ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного 
кодексу України, п.З4 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. Гусаківському Володимиру Михайловичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0736 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Суворова, 27, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1655

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0839 га 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44, гр. Базилевській Л.М,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44, гр. Базилевської Л.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44, 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. Базилевській Людмилі Миколаївні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0839 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гагаріна, 44, землі житлової та громадської забудови (під одно- та 
двоповерховою забудовою), 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
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1656

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею ОД000 га 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в 
м. Почаїв, вул. Ясна, 36, гр. Щербюку А.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Волинська, 22, гр. Щербюка А.II., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Ясна, 36, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного 
кодексу України, іі.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. Щербюку Андрію Павловичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Ясна, 36, за рахунок земель попереднього землекористувача гр. 
Щербюка Павла Петровича, наданих йому в приватну власність для обслуговування 
житлового будинку, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21 » грудня 2018 року № 1657

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0890 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Загинішн, вул. Зелена, гр. Гонтаруку В.І.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена. 8, гр. Гонтарука В.І., який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена, 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. Гонтаруку Василю Івановичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0890 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок 
земель попереднього землекористувача, померлої Березій Євгенії Іванівни, які були 
наданні їй в користування для ведення особистого селянського господарства в межах 
населеного пункту, 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. / Г \

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1658

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1951 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Кравчук Л.С.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 4, гр. Кравчук Л.С., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. 
Зелена, 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, ГІочаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр, Кравчук Лідії Степанівні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1951 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, за рахунок земель 
попереднього землекористувача, померлої Хижої Килини Семенівни, які були наданні 
їй в користування для ведення особистого селянського господарства в межах 
населеного пункту, 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
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1659

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0956 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Цісару 0.3.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 63, гр. Цісара 0.3., який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Плетянка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч,1 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. Цісару Олександру Захаровичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0956 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка, з них: 
0,0600 га - за рахунок земель сільськогосподарського призначення наданих йому в 
користування в межах населеного пункту, а 0,0356 га -  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

Онук В.Н.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1660

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1042 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Процнж М.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 78, гр. Процюк М.А., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. ГІочаїв, вул. 
Старотаразька, керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, л.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. Земельну ділянку площею 0,1042 га в м. Почаїв, вул. Старотаразька, надану в 
користування гр. Заєць А.Ф., у зв’язку із смертю, зарахувати до земель не наданих у 
власність чи постійне користування, землі сільськогосподарського призначення -  
рілля.

2. Надати дозвіл гр. Процюк Марії Андріївні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1042 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, за рахунок 
земель ие наданих у власність або 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, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1662

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,4400 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Пасєці М.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 21, гр. Пасєки М.П., яка 
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. Земельну ділянку площею 0,4400 га в м. Почаїв, вул. Старотаразька, надану в 
користування гр. Пасєці С.Н., у зв’язку із смертю, зарахувати до земель не наданих у 
власність чи постійне користування, землі сільськогосподарського призначення -  
рілля.

2. Падати дозвіл гр. Пасєці Марії Порфирїївні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,4400 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.

3. 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

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1663

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1243 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Дармограю В.Г.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 5аЛ0, гр. Дармограя 
В.Г., який просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Плетянка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І 
ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України 
"Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, Почаївська міська рада

1. Надати дозвіл гр. Дармограю Василю Григоровичу на виготовлення проекту Із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1243 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Плетянка, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування в межах населеного пункту, землі 
сільськогосподарського призначення, в тому числі ріллі.

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

В И Р І Ш И Л А :

Міський голова В.С.Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1664

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,2660 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Нівінгловській Л.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 46, гр. Нівінгловської Л.П., яка 
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”, д.г чЛ 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. Нівінгловській Ларисі Пантелеймонівні на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2660 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, будівництва/земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /

Міський голова В.С. Бойко

О н ук  Н.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

б ід  «21 » грудня 2018 року № 1665

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1686 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, гр. Прощоку В.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, 11а, гр. Процюка В.Д., 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. І.Хворостецького, 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. Процюку Володимиру Дмитровичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1686 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. І.Хворостецького, за 
рахунок земель наданих йому в 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

Онук В.В..



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1666

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0140 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Голуб О.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Чайковського, 10, гр. Голуб О.М., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Чайковського, 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, Почаїв ська міська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. Надати дозвіл гр. Голуб Оксані Миколаївні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0140 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Чайковського, 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
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21»  грудня 2018 року №1667

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1433 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Бондар Н.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 68, гр. Бондар Н.Ф., яка 
просить падати 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, ГІочаївська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати дозвіл гр. Бондар Надії Федорівні на виготовлення проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1433 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, з них: 0,1000 га 
- за рахунок земель сільськогосподарського призначення наданих їй в користування в 
межах населеного пункту, а 0,0433 га -  за рахунок земель не наданих у власність або 
користування, землі сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту, 
в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення докласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва, дймельїшх відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /- '

Міський голова В.С.Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1668

Про падання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0572 та 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Семещуку Ф.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 68, гр. Семещука Ф.А., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення індивіального садівництва 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

1. Надати дозвіл гр. Семещуку Федору Анатолійовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0572 га для 
ведення індивідуального садівництва 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/^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. ^

Міський голова В.С. Бойко

В И Р І Ш И Л А :

О н у к  Н.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1669

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0700 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, гр. Дячуку В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Чайковського. 38, гр. Дячука В.М., який 
просить надати дозвіл на розроблення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 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. Дячуку Володимиру Миколайовичу на виготовлення детального 
плану території власної земельної ділянки площею 0,0700 га за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3042 в м. Почаїв, вул. Чайковського, 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 території 
-  гр. Дячука Володимира Миколайовича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) 
щодо розроблення детального плану території, зазначеної в п.1 даного рішення.

3. Гр. Дячуку Володимиру Миколайовичу 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 природного середовіЦра.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21»  грудня 2018 року № 1670

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. Почаі'в, вул. Шкільна, 25, гр. Костюку О.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шкільна, 25, гр. Костюка О.Д., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 25, 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.Пб сгЛ25, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Костюку Оресту Дмитровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1155 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Шкільна, 25, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Костюку Оресту Дмитровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1155 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Шкільна, 25.

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

4. Коніроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва/зймельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /_

Міський голова В.С.Бойко
Онук B.B.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1671

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 с. Затишшя, вул. Зелена, 52, гр. Загородній Л.К.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 52, гр. Загородної Л.К., 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. Затишшя, вул. Зелена, 52, та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б 4.1 ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної 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. Загородній Людмилі Корніївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3928 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у с. Затишшя, 
вул. Зелена, 52, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Загородній Людмилі Корніївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3928 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 52.

3. Зобов’язати гр. Загородну Людмилу Корніївну 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
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21» грудня 2018 року № 1672

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. Старотаразька, 21, гр. Пасєці М.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 21, гр. Пасеки М.П., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 21, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Пасєці Марії Порфиріївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1532 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м, Почаїв, вул. 
Старотаразька, 21, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Пасєці Марії Порфиріївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1532 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 21.

3. Зобов’язати гр. Пасєку Марію Порфирїївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішеннядіскласти на постійну депу татську комісію з 
питань містобудування, будівництва,/Земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1673

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею ОДООО га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 17, гр. Романюк Г.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Старотаразька, 17, гр. Романюк Г.П., яка 
просить 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. Старотаразька, 17, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Романюк Ганні Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1608 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, 17, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Романюк Ганні Петрівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1608 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 17.

3. Зобов’язати гр. Романюк Ганну Петрівну 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 середови ща.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАТВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21» грудня 2018 року №1674

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. Почаі'в, вул. Чайковського, 55, гр. Недзельському В.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Чайковського, 55, гр. Недзельського В.А., 
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. 
Чайковського, 55, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Недзельському Василю Афанасійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1616 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у м. Почаїв, вул. Чайковського, 55, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Недзельському Василю Афанасійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1616 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Чайковського, 55.

3. Зобов’язати гр. Недзельського Василя Афанасійовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21»  грудня 2018 року № 1675

Про затвердження 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. Шкільна, 19, гр. Мицик Н.М.

Розглянувши заяву жительки Луганської обл., Брянківського р-ну., м. Брянка, 
мікрорайон-4, 34/24, гр. Мицик Н.М., яка просить затвердити технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд в м. Почаїв, вул. Шкільна, 19, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Мицик Надії Макарівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0867 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 19, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Мицик Надії Макарівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0867 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Шкільна, 19,

3. Зобов’язати гр. Мицик Надію Макарівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С.Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21»  грудня 2018 року № 1676

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Козацька, 23, гр. Сімчуку П.С.

Розглянувши заяву жителя Херсонської обл., Високопільського р-ну., вул. Шевченка, 
38, ір. Сімчука П.С., який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Козацька, 23, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.1 ст. 12, п.б 
чЛ ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи висновки та пропозиції постійної 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. Сімчуку Петру Семеновичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001 Л620 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Козацька, 23, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Сімчуку Петру Семеновичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1620 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. ГІочаїв, 
вул. Козацька, 23.

3. Зобов’язати гр. Сімчука Петра Семеновича 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^демельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /

Міський голова В.С. Бойко

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21»  грудин 2018 року № 1677

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в пазурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул, Шевченка, 14, гр. Боболінському Ю.Ф.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 14, гр. Боболінського Ю.Ф., 
який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Шевченка, 14, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Боболінському Юрію Федоровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1249 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у м. Почаїв, вул. Шевченка, 14, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Боболінському Юрію Федоровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1249 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, 14.

3. Зобов’язати гр. Боболінського Юрія Федоровича 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
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 »  грудня 2018 року № 1678

Про затвердження 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. Шалівка, 3, гр. Сафроновій Н.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка, 3, гр. Сафронової Н.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 м. Почаїв, вул. Шалівка, 3, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Сафроновій Наталії Георгіївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1393 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у м. Почаїв, 
вул. Шалівка, 3, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Сафроновій Наталії Георгіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1393 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Шалівка, 3.

3. Зобов’язати гр. Сафронову Наталію Георгіївну 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

Онук Н.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21»  грудня 2018 року № 1679

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, нул. І.Франка, 26, гр. Тріщуку Р.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. І.Франка, 26, гр, Тріщука Р.О., 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. І.Франка, 26, 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

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити гр. Тріщуку Роману Олександровичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1625 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
у м. Почаїв, вул. І.Франка, 26, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Тріщуку Роману Олександровичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1625 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. І.Франка, 26.

3. Зобов’язати гр. Тріщука Романа Олександровича 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

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21» грудня 2018 року № 1680

Про затвердження детального плану території 
по зміні цільового призначення власної земельної 
ділянки площею 0,1904 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства по вул.
Березина в м.Почаїв Тернопільської області 
під землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель та споруд гр. Карел Н.В.

Розглянувши детальний план території по зміні цільового призначення власної 
земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства по вул. 
Березина в м. Почаїв Кременецького району Тернопільської області під землі для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. 
Карел Н.В., 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 
Мінрсгіонбуду 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 гр. Карел Наталії Василівні детальний план території по зміні цільового 
призначення власної земельної ділянки за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1643 площею 0,1904 га із земель для ведення особистого 
селянського господарегва під землі для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Березина в м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області.

2. Присвоїти адресний номер вказаній земельній ділянці «13В» в м. Почаїв, вул.

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

В И Р І Ш И Л А :

Березина.

земельних відносин та охорони

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1681

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,5100 га для ведення особистого 
селянського господарства в с. Затишшя, 
вул. Зелена, гр. Загородній Л.К.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 52, гр. Загородної Л.К., 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. Загородній Людмилі Корніївні проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,5100 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3947 в с. Затишшя, вул. Зелена, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр, Загородній Людмилі Корніївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,5100 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3947 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов’язати гр. Загородну Людмилу Корніївну 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
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1682

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,3339 та для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Шкільна, гр. Мицик Н.М,

Розглянувши заяву жительки Луганської обл., Брянківського р-ну., м. Брянка, 
мікрорайон-4, 34/24, гр. Мицик Н.М., яка просить затвердити проект із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Шкільна, та передати дану ділянку у власність, керуючись п.б ч.І ст.12, п.б 
чЛ 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. Мицик Надії Макарівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,3339 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1239 в м. Почаїв, вул. Шкільна, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Мицик Надії Макарівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,3339 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1239 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна.

3. Зобов’язати гр. Мицик Надію Макарівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21» грудня 2018 року № 1683

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0511 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Грушевського, гр. Мірецькій Л.В.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Почаїв, вул. Кіндратюки, 1056, гр. Мірецької 
Л.В., яка просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Грушевського, 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. Мірецькій Любові Василівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0511 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3940 в м. Почаїв, вул. Грушевського, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Мірецькій Любові Василівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0511 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3940 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул, Грушевського,

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

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1684

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1824 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, тр. Вейку А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 22, гр. Вейка А.М., який 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 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. Вейку Андрію Миколайовичу проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1824 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3941 в м. Почаїв, вул. Старотаразька, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Вейку Андрію Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1824 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3940 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька.

3. Зобов’язати гр. Вейка Андрія 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, будівніщтвац земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ГТОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 21 » грудня 2018 року № 1685

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок 
площею 0,0671 га та 0,1043 га для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Шалівка, гр. Сафроновій Н.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка, 3, гр. Сафронової Н.Г., яка 
просить затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка, та передати дані 
ділянки у власність, керуючись п.б чЛ 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. Сафроновій Наталії Георгіївні проект із землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок площею 0,0671 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1470 та площею 0,1043 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1502 в м. Почаїв, вул. Шалівка, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Сафроновій Наталії Георгіївні безоплатно у власність земельні ділянки 
площею 0,0671 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1470 та площею 0,1043 
га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1502 для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка.

3. Зобов’язати гр. Сафронову Наталію Георгіївну зареєструвати речове право на 
земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В,В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21»  грудин 2018 року №1686

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0156 та для ведення особистого 
селянського господарства в м. По чаїв, 
вул. Березина, гр. Боцюк ОЛ.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 3/3, гр. Боцюк О.І., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, та передати дану 
ділянку у власність, керуючись п.б чД 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. Боцюк Ользі Іллівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0156 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1618 в м. Почаїв, вул, Березина, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Боцюк Ользі Іллівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0156 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1618 для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина.

3. Зобов’язати гр. Боцюк Ольгу Іллівну зареєструвати речове право на земельну ділянку 
у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова В.С.Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від «21»  грудня 2018 року №1687

Про затвердження проекту із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної Д ІЛ Я Н К И  

площею 0,0473 та для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, 
вул. Галицька, гр. Онук Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Галицька, 6, гр. Онук Л.В., яка просить 
затвердити проект із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька, та передати дані 
ділянки у власність, керуючись іі.б ч.І ст.12, п.б ч.І ст.81, ст..ст. 125,126 Земельного кодексу 
України, ст.50 Закону України "Про землеустрій", іі.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. Онук Лідії Василівні проект із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0473 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3949 в м. Почаїв, вул. Галицька, для ведення особистого 
селянського господарства, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Онук Лідії Василівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,0473 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3949 для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Галицька.

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

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.


