
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від « /Ц »  березня 2018 року № * 1 9

Про розробку проекту Програми 
щодо забезпечення заходів 
обороноздатності Держави 
на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2018-2019 роки

Керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 792 від 
12.04.2017 року, розпорядженням міського голови №18 від «19» лютого 2018 
року, ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1. Підготувати проект Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності 
Держави на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
на 2018-2019 роки.

2. Визначити:
2.1. розробником Програми - виконавчий комітет Почаївської міської ради;
2.2. співрозробником програми - Кременецький об’єднаний міський 

військовий комісаріат.
2.3. відповідальним виконавцем -  Кременецький об’єднаний міський 

військовий комісаріат;

3. Підготовлений проекти програми подати на затвердження сесії Почаївської 
міської ради.

4. Контроль за виконанням даноїю рішення покласти на заступника міського 
голови Чубика А. В.

Міський голова В.С. Бойко
Коношевська М.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від «14» березня 2018 року № ЗО

Про встановлення тарифів з 
централізованого холодного 
водопостачання та водовідведення

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств № 123 
від 13 березня 2018 року про встановлення тарифів з централізованого холодного 
водопостачання та водовідведення, відповідно до ст. 4 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги» та Постанови Кабінету Міністрів України від 1 
червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги», керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Встановити тарифи і визнати їх як базові для розрахунків за надані послуги з 
водопостачання і водовідведення для всіх груп населення громади в такому 
розмірі:
ВОДОПОСТАЧАННЯ:
Для населення: за їм.куб. з ПДВ 16,35 грн.
Для бюджетних організацій: за Ім.куб. з ПДВ 17,57 грн.
Для інших організацій: за Ім.куб. з ПДВ 18,34 грн.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ:
Для населення: за Ім.куб. з ПДВ 14,62 грн.
Для бюджетних організацій: за Ім.куб. з ПДВ 15,71 грн.
Для інших організацій: за Ім.куб. з ПДВ 16,39 грн.

2. Затвердити графік подачі води на 2018 рік ( додаток № 1)

3. Затвердити виробничу програму Почаївського комбінату комунальних 
підприємств на 2018 рік (додаток №2).

4. При відхиленні якісних та кількісних показників надання послуг передбачених 
у тарифах (у водопостачанні, порушення режиму подачі води, не відповідність 
нормативу тиску води, відхилення складу і властивостей води від 
установлених, або погоджених нормативів, заливання приміщень водою тощо) 
водовідведення безперебійне цілодобове, підприємство самостійно проводить 
перерахунки оплати.



5. Затвердити структуру тарифів на послуги з централізованого водопостачання і 
водовідведення Почаївським комбінатом комунальних підприємств на 2018 
рік (додаток № 3).

6. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської 
ради № 52 від 15.03.2016 року «Про встановлення тарифів з централізованого 
холодного водопостачання та водовідведення».

7. Дане рішення набуває чинності не раніше 15-ти календарних днів з дня 
повідомлення споживачів в засобах масової інформації.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Максимчука С.В. та начальника Почаївського комбінату комунальних 
підприємств Ковальчука В.І.

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 31

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Мазурок А.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Я.Мудрого, 47 гр. 
Мазурок Анастасії Ігнатівни , інваліда першої групи загального захворювання, 
яка просить виділити одноразову грошову допомогу у зв’язку з важким 
матеріальним становищем, взявши до уваги депутатський акт обстеження від 
29 січня 2018 року та керуючись Положенням про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 164 від 19 жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Мазурок Анастасії Ігнатівні в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Мазурок Анастасії

В и р і  ш и в:

Міський голова " В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 32

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Клименчук Н.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Стельмащука, 5 гр. 
Клименчук Надії Григорівни , яка просить надати одноразову грошову 
допомогу на лікування чоловіка, який перебуває у лікувальному закладі, 
взявши до уваги довідку АЗГ1СМ «Кременецький центр первинної медико- 
санітарної допомоги» та депутатський акт обстеження від 29 грудня 2017 
року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Клименчук Надії Григорівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу мі і перерахувати гр. Клименчук Надії

В и р і ш и  в:

Григорівні одноразову гр юмогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 33

Про виділення одноразової
грошової допомоги гр. Соколовській О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Дачна, 12 гр. 
Соколовської Оксани Володимирівни, яка просить надати одноразову грошову 
допомогу на лікування швагра, який перебуває у лікувальному закладі, взявши 
до уваги довідку Кременецького обласного протитуберкульозного диспансеру 
від 06.02.2018 року та депутатський акт обстеження від 16 січня 2018 року 
та керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Соколовській Оксані 
Володимирівні в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Соколовській Оксані

В и р і ш и  в:

Володимирівні одноразову грошо омогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



Щ
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 34

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Романюку В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Вишнева, 18 «а» гр. 
Романюка Володимира Івановича , пенсіонера, інваліда 1-ї групи загального 
захворювання, який просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування, взявши до уваги довідку від 15.01.2018 року ГІочаївської РКЛ та акт 
депутатського обстеження від 15 січня 2018 року та керуючись Положенням 
про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 
міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Романюку Володимиру 
Івановичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Романюку

В и р і ш и  в:

Володимиру Івановичу одно »ву грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 35

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Грисині О.Л.

Розглянувши заяву жительки м. Гіочаїв вул. Гагаріна, 25 гр. Грисини 
Олени Лонгівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги довідку АЗПСМ «Кременецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги» від 16.01.2018 року та депутатський акт 
обстеження від 15 січня 2018 року та керуючись Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року виконавчий комітет 
міської ради

В и р і  ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Грисині Олені Лонгівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Грисині Олені 
Лонгівні одноразову грошову допомогу .

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 36

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Бондар А.П.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Кременецька, 49 гр. Бондара 
Анатолія Пилиповича , який просить надати одноразову грошову допомогу на 
лікування дружини, яка потребує дороговартісного лікування, взявши до уваги 
довідку Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру № 
319 від 14.06.2017 року та депутатський акт обстеження від 06 лютого 2018 
року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Бондару Анатолію 
Пилиповичу в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Бондару Анатолію 
Пилиповичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 37

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ярому І.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Наливайка, 7 гр. Ярого Ігоря 
Андрійовича, який просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування після проведеної операції, взявши до уваги виписку 
травматологічного відділення Бродівської центральної лікарні № 324 від 
06.02.2018 року та акт депутатського обстеження від 15 січня 2018 року та 
керуючись Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ярому Ігорю Андрійовичу в 
розмірі 2000 (дві тисячі ) гривень.

В и р і ш п в:

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року №38

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Синішину М.П.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин вул. Зарічна, 54 гр. Синішиного 
Миколи Петровича , який просить виділити одноразову грошову допомогу , 
взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій (серія УБД 
№ 033522 від 22 вересня 2015 р.) та безпосередньо брав участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення 
антитерористичної операції , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и  в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Синішину Миколі Петровичу 
в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Синішину Миколі 
Петровичу одноразову грошову/йопомогу .

Міський голова В.С.БОЙ КО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 39

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Сіморі О.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Колгоспна, 48 гр. 
Сімори Олександра Олексійовича , який просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування після ДТП , взявши до уваги акт депутатського 
обстеження від 20 лютого 2018 року та керуючись Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 
міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сіморі Олександру 
Олексійовичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Сіморі Олександру

В и р і ш и  в:

Міський голова/ В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 40

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ступак М.Т.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Чайковського, 45 гр. 
Ступак Марії Тимофіївни , яка просить надати одноразову грошову допомогу 
на лікування дочки, яка потребує дороговартісного лікування, взявши до уваги 
довідку Почаївської РКЛ № 21 від 20.02.2018 року та депутатський акт 
обстеження від 21 лютого 2018 року та керуючись Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року виконавчий комітет 
міської ради

В и р і ш и в :

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ступак Марії Тимофіївні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ступак Марії 
Тимофіївні одноразову грошову дргісЗюгу.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 41

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ярмусь Г.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Козацька, 10 «а» гр. 
Ярмусь Галини Миколаївни, яка просить надати одноразову грошову допомогу 
на дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку Кременецької районної 
комунальної лікарні від 12.02.2018 року та депутатський акт обстеження від 
20 лютого 2018 року та керуючись Положенням про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 164 від 19 жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и  в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ярмусь Галині Миколаївні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ярмусь Галині 
Миколаївні одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С.БОЙКО



и
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 42

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Русінову І.Л.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Вишнева, 2 гр. Русінова Івана 
Лазаровича, який просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування 
взявши до уваги довідку Почаївської РКЛ № 27 від 12.02.2018 року та акт 
депутатського обстеження від 12 лютого 2018 року та керуючись Положенням 
про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 
міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Русінову Івану Лазаровичу в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Русінову Івану

В и р і ш и в :

Лазаровичу одноразову грошову

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 43

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Батюху Д.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Березина, 35 гр. Батюха 
Дмитра Андрійовича, який просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування взявши до уваги довідку Почаївської РКЛ від 06.03.2018 року та акт 
депутатського обстеження від 21 лютого 2018 року та керуючись Положенням 
про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, виконавчий комітет 
міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Батюху Дмитру Андрійовичу 
в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської рад хувати гр. Батюху Дмитру

В и р і ш и  в:

Андрійовичу одноразову грошову

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 44

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Фещук В.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Миру, 8 гр. Фещук 
Валентини Ананіївни , яка просить надати одноразову грошову допомогу на 
дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку Почаївської РКЛ та 
депутатський акт обстеження від 09 березня 2018 року та керуючись 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Фещук Валентині Ананіївні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Фещук Валентині

В и р і ш и в:

Ананіївні одноразову 7 допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року № 45

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Анрусюк А.А.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Миру, 32 гр. Андусюк 
Антоніни Андріївни, яка просить надати одноразову грошову допомогу на 
лікування сина, який потребує дороговартісного лікування, взявши до уваги 
виписку Держаної установи «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромаданова 
НАМИ України» м. Київ року та депутатський акт обстеження від 12 лютого 
2018 року та керуючись Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року виконавчий комітет міської ради

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Андрусюк Антоніні Андріївні 
в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Андрусюк Антоніні

В и р і ш и в :

Андріївні одноразову грошову

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 березня 2018 року №46

Про присвоєння адресного номера 
земельній ділянці, яка належить 
гр. Єробкіній Н.І.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об'єктами їх 
власниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні », керуючись Положенням про порядок присвоєння 
та зміни адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території 
Почаївської міської ОТГ , затвердженого рішенням сесії Почаївської міської 
ради № 548 від 31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Єробкіної Неоніли 
Іванівни , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в :

1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:1699) площею 0,1365 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка належить гр. Єробкіній Неонілі 
Іванівні номер «11 а » по вул. Плетянка в м. Почаїв.

2. Рекомендувати громадянці Єробкіній Н.І. відповідно до Закону України 
« Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», оформити реєстраційне ^посвідчення про право особистої 
власності на нерухоме майно відповідно до п. 1 даного рішення.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лівар Н.М.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

Від « 14 » березня 2018 року №

Про спів фінансування 
проекту «Капітальний ремонт 
(утеплення фасадів та часткова заміна 
вікон і вхідних дверей) ДНЗ на 
вул. Липовій, 4а в м. Почаїв 
Кременецького району, Тернопільської обл.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Постановою КМУ №196 від 18 березня 2015 року, Бюджетним кодексом 
України, виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Співфінансувати проект «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та 
часткова заміна вікон і вхідних дверей) ДНЗ на вул. Липовій, 4а в м. 
Почаїв Кременецького району, Тернопільської обл.», що може 
реалізуватися у 2018 році за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку в розмірі 15% від вартості проекту, що 
становить 279,759 тис. грн.

2. При внесенні змін до міського бюджету на 2018 рік внести пропозиції, 
щодо виділення коштів в сумі 279,759 тис. грн. на співфінансування 
проекту «Капітальний ремонт (утеплення фасадів та часткова заміна 
вікон і вхідних дверей) ДНЗ на вул. Липовій, 4а в м. Почаїв 
Кременецького району, Тернопільської обл.».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціальн<Уекономічного розвитку, інвестицій та бюджету

*£/ С ‘
Міський голову В.С. Бойко
Чубик А.В.


