
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 01 » березня 2019 року №1742

Про затвердження Програми
«Розвиток та підтримка комунальних 
закладів охорони здоров’я , що надають 
первинну медичну допомогу на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади»

З метою підвищення якості медичних послуг , що надаються 
комунальними підприємствами первинної ланки медицини на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку 
інвестицій та бюджету, керуючись п. 22 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити програму «Розвиток та підтримка комунальних закладів 
охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади», що додається.

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

В.С. Бойко



1

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Почаївської міської ради 
№1742 від «01 » березня 2019 року

ПРОГРАМА
«Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров’я, шо надають 

первинну медичну допомогу на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади»

ЗМІСТ

1. Паспорт програми < 2

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

3. Визначення мети програми З

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

5. Перелік основних завдань і заходів програми та результативні показники 4

6. Напрями та перелік завдань та заходів програми 4

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 4

8. Додаток 1 до програми 5
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ПАСПОРТ
(загальна характеристика місцевої цільової програми) 

Програми «Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров’я, 
що надають первинну медичну допомогу на території Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади»

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму

Гї- Ініціатор розроблення програми Депутатська фракція ВО. «Свобода»
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа на підставі якого 
розроблено програму

Розпорядження міського голови №28 
від 20 лютого 2019 року.

3. Розробник програми Відділ управління проектами та 
програмами соціально-економічного 
розвитку Почаївської міської ради

І 4. Співрозробники програми
Відповідальний виконавець 
програми

Почаївська міська рада

6. Учасники програми Почаївська міська рада, комунальне 
некомерційне підприємство 
Кременецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Кременецької районної ради» 
амбулаторії ЗПСМ м. Почаїв. ФАП с. 
Старй Тараж, ФАП с. Комарин

7. Термін реалізації програми 2019 рік
7.1. Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

1 етап

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

Бюджет Почаївської ОТГ

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

у тому числі:

60.00

9.1. коштів місцевого бюджету 60,00
коштів інших джерел 0

10 Керівник Програми Чубик Андрій Віталійович

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники 
смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, 
призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку 
існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі.
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Наявні проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і 
мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність 
оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій 
та програм. Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я, направлені 
на підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та 
лікувальної бази в медичній галузі, забезпечення медичним обладнанням.

В первинній ланці залишається низка питань, які потребують 
вирішення, а саме:

- недостатнє фінансування з державного бюджету первинної медико- 
санітарної допомоги;

- оновлення матеріально - технічної бази;
- фінансування закупівлі медичного обладнання для медичного 

обстеження пацієнтів.

З.Визначення мети Програми

Мета Програми полягає в забезпеченні амбулаторії ЗПСМ м. Почаїв, 
ФАП в с. Старий Тараж та с. Комарин відповідним комп’ютерним 
обладнанням та обладнанням для медичного обстеження пацієнтів.

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

Основними шляхами розв’язання проблем є:
- укріплення матеріально - технічної бази;
- фінансування закупівлі медичного обладнання;

Фінансування Програми здійснюється, виходячи з реальних 
можливостей місцевого бюджету,

Обсяги фінансування Програми може уточнюватисся під час складання 
(внесеннязмін) до міського бюджету на наступний фінансовий рік.

Головним виконавцем програми визначено Почаївську міську раду. 
Почаївська міська рада здійснює закупівлю відповідного обладнання та 
техніки та шляхом укладення договору цільового використання обладнання 
передає на баланс комунальному некомерційному підприємству 
«Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги Кременецької 
районної ради».

Ресурсне забезпечення та етапи виконання

Обсяг коштів, Усього витрат на виконання програми, Усього витрат на
які тис. грн. виконання
пропонується 2019 р. Програми, тис.
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залучити на 
виконання 
програми

грн.

Місцевий 
бюджет

60,00 60,00

Плановий обсяг фінансування Програми на 2019 роки із місцевого 
бюджету Почаївської МОТГ становить 60,00 тис. гри.,

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

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Результативні показники Програми.
Головним результатом Програми є забезпечення зниження рівня 

захворюваності та смертності населення шляхом формування і налагодження 
ефективного функціонування системи надання сільському та міському 
населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги 
на засадах сімейної медицини та забезпечення відповідного матеріально - 
технічного оснащення.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
1. матеріально-технічне оснащення інвентарем;
2. підвищити ефективність надання первинної медико-санітарної 

допомоги у сільських територіях Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади;

3. покращити забезпечення амбулаторії ПМСД м. Почаїв медичним 
обладнанням;

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

додається.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій щодо виконанням Програми здійснює керівник 
Програми. Контроль за виконанням Програми здійснює відділ управління 
проектами та програмами соціально-економічного розвитку Почаївської 
МОТГ.

Виконавець - Почаївська міська рада щорічно надає звіт про 
виконання Програми, у встановленому порядку на затвердження на сесії ради 
до 01 березня року, наступного за звітним.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних 
коштів здійснює головний розпорядник бюджетних коштів.

Секретар міської ради В.Я. Уйваи
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Додаток 1 до Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми

Назва 
напряму 
діяльності (
назва 
завдання) .

Перелік заходів 
програми

Строк 
викона 
ння 
заходу

Виконавці Джерела 
фінансува 
ння

Орієнтов 
ні обсяги 
фінансув 
ання 
(тис.грн)

Очікуванні 
результати

1. Оснащення 
ФАП в с. 
Старий Тараж 
та Комарин
відповідним 
комп’ютерним 
обладнанням

1.1. Придбання 
двох 
персональних 
комп’ютерів л в
наборі, двох
принтерів та
обладнання для
доступу до
інтернету

2019 рр. Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

30,00 Закуплено та 
передано 
комп’ютерне 
обладнання у 
ФАП в с. 
Старий Тараж 
та с. Комарин

1.2. Укладення
угоди 3
Комунальним 
некомерційним 
підприємством 
«Кременецький 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 
Кременецької 
районної ради»

2019 рр. Почаївська 
міська рада, 
«Кременец 
ький центр 
первинної 
медико- 
санітарної 
допомоги 
Кремененьк 
ої районної 
ради

Місцевий 
бюджет

0,0 Укладено 
угоду щодо 
цільового 
використання 
обладнання

2. Закупівлі
медичного 
обладнання для 
медичного 
обстеження 
пацієнтів.

2.1. Закупівля
електрокардіогра 
фа

2019 р. Почаївська 
міська рада

Місцевий 
бюджет

30,00 Закуплено 
електрокардіог ■ 
раф для
АЗПСМ м.
Почаїв

2.2. Укладення
угоди 3
Комунальним 
некомерційним 
підприємством 
«Кременецький 
центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги 
Кременецької 
районної ради

2019 рік Почаївська 
міська рада, 
«Кременец 
ький центр 
первинної 
медико- 
санітарної 
допомоги 
Кременецьк 
ої районної 
ради

Місцевий 
бюджет

0 Укладено 
угоду щодо 
цільового 
використання 
обладнання

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «01 » березня 2019 р. № 1743

Про встановлення
туристичного збору
на території Почаївської ОТГ
на 2019 рік

Відповідно до статей 7, 10, підпункту 12.3 статті 12, статті 268 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) та 
керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

вирішила:

1. Встановити на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
туристичний збір на 2019 рік.

2. Затвердити Положення про справляння туристичного збору на території 
Почаївської МОТГ згідно з додатком 1.

3. Затвердити текст договору про справляння туристичного збору згідно з 
додатком2.

4. Затвердити перелік агентів, уповноважених здійснювати справляння збору на 
умовах договору укладеного з Почаївською міською радою згідно з додатком 3.

5. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету.
7. Рішення №1407 від 27 червня 2018 року, рішення №1698 від 31 січня 2019 року 

визнати таким, що втратило чинність.
8. Рішення набирає чинності з 02.03.2019 року.

В.С. Бойко
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Додаток 1 
до рішення №1743 від 01.03.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Почаївської 
міської ради від «01» березня 2019 
р. №1743

ПОЛОЖЕННЯ
про оподаткування туристичним збором

Туристичний збір встановлюється відповідно до статті 268 Податкового кодексу 
України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями та є обов’язковим до 
виконання юридичними та фізичними особами на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади.

1. Платники туристичного збору.
1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на 
якій діє рішення Почаївської міської ради про встановлення туристичного збору, та 
тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, 
туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади 
готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, 
садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для 
тимчасового проживання (ночівлі)».

1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі 
або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) особи визначені підпунктом "в11 підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 
Податкового Кодексу, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях 
проживання (ночівлі), визначених підпунктом б) підпункту 1.1. пункту 1. цього 
Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування 
за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей- 
інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;
г) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, 

реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно- 
курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
здоров’я;

е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні 

заклади:
ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, 

визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу 
України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання 



з
(ночівлі), визначених підпунктом б), підпункту 1.1. пункту 1, цього Положення, що 
належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

2. База справляння збору.
Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених в підпункті 1.1. пункту 1. цього Положення.

3. Ставка та об’єкт збору.
3.1. Ставка збору встановлюється за рішенням Почаївської міської ради за кожну 

добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених в 
підпункті 1.1. пункту 1 цього Положення у розмірі:

- для внутрішнього туризму 0,2 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну 
добу тимчасового розміщення.

- для в'їзного туризму 2 відсотки від розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну 
добу тимчасового розміщення.

4. Порядок сплати збору.
4.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим 

розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за 
ставками, у місцях справляння збору.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї 
адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, 
повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

4.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання 
(ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, 
виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним 
туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та рішення Почаївської 
міської ради.

4.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, 
території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний 
збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому 
Податковим кодексом України порядку.

б.Податковий період.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Порядок звітування.

6.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, 
у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до 
податкової декларації за звітний (податковий) квартал, на підставі рішення, Почаївської 
міської ради.

6.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає 
послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації 
такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового 
агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.
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7.Податкові агенти.
На території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади туристичний 

збір здійснюється:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з 
тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 1.1. 
пункту 1 цього Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з 
метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 
"б" підпункту 1.1. пункту 1. цього Положення, що належать фізичним особам на праві 
власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, уповноваженими Почаївською міською радою справляти 
збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

л

Секретар міської ради В.Я. Уйван
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Додаток 2 
до рішення №1743 від 01.03.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Почаївської 
міської ради від «01» 
березня 2019р. № 1743

ДОГОВІР 
про справляння туристичного збору

м. Почаїв «___»__________2019 р.

Почаївська міська рада (далі Довіритель) в особі міського голови Бойка Василя 
Сергійовича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з одного боку, та_______________________________________, що іменується в
подальшому у тексті договору «Податковий агент», в особі__________________________,
що діє на підставі________________________ ,

з другого боку, заключили цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Згідно до цього договору Довіритель доручає, а Податковий агент приймає на 

себе зобов’язання здійснювати справляння туристичного збору під час надання послуг по 
тимчасовому проживанню (ночівлі) відпочиваючих, що прибули на територію Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади і перерахування туристичного збору в міський 
бюджет отг м. Почаїв на умовах Положення «Про оподаткування туристичним збором» 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №1743 від 01 березня 2019 року.

1.2. Дане йому доручення Податковий агент виконує особисто і не має права його 
передавати на договірній основі іншим особам.

2. ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
2.1. Податковий агент зобов’язаний:
2.1.1. Надавати інформацію Довірителю про хід виконання доручення за його 

письмовою вимогою в п’ятиденний термін;
2.1.2. Надавати Довірителю звіт про сплату туристичного збору з наданням 

підтверджуючих документів як фінансового, так і іншого характеру, щоквартально в 
термін до 12 (дванадцятого) числа місяця після звітного кварталу.

2.1.3. Здійснювати справляння та перерахування туристичного збору в порядку і 
термін, що встановлений статтею 268 Податкового Кодексу України та Положенням 
затвердженим рішенням сесії Почаївської міської ради №1743 від 01 березня 2019 року, 
яке є невід’ємною частиною даного Договору.

2.2. Довіритель зобов’язаний:
2.2.1. Прийняти звіт Податкового агента та всі надані ним документи:
2.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання 

взятих на себе зобов’язань по даному Договору в відповідності з діючім законодавством 
України і даним Договором.

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
3.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами.
3.2. Кожна із сторін може відмовитись від договору, в будь який час, попередивши 

протилежну сторону за один місяць.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 01 » березня 2019 року №1744

Про дозвіл на безоплатну 
передачу науково-популярних 
нарисів з історії Почаєва 
«Світочі Почаєва»

Розглянувши відношення директора Почаївського історико- 
художнього музею №3 від 18.01.2019 року, щодо дозволу на безоплатну 
передачу науково-популярних нарисів з історії Почаєва «Світочі Почаєва», та 
відношення бюджетних установ, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Почаївському історико-художньому музею на безоплатну 
передачу науково-популярних нарисів з історії Почаєва «Світочі 
Почаєва» таким бюджетним установам та організаціям :

- Публічна бібліотека Почаївської міської ради Тернопільської області - 
10 шт. х 234.38 = 2343.80 грн.

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

Міський голова
L

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «01» березня 2019 року № 1745

Про закріплення права користування 
нежитловими приміщеннями

Розглянувши лист комунального закладу «Публічна бібліотека» 
Почаївської міської ради, відповідно до ст. 24 Господарського Кодексу 
України, ст. 327 Цивільного Кодексу України, керуючись п. ЗО ст. 26 та п. 4 ст. 
29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки і пропозиції постійних депутатських комісій з питань соціально 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, та з питань житлово- 
комунального господарства та комунальної власності, промисловості, 
підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Передати частину нежитлового приміщення Почаївського міського 
будинку культури за адресою вул. Шевченка, 2, м. Почаїв, площею 302 
кв.м. комунальному закладу «Публічна бібліотека» Почаївської міської 
ради Тернопільської області.

2. Почаївському міському будинку культури здійснювати витрати по оплаті 
комунальних послуг та енергоносіїв нежитлової будівлі міського будинку 
культури, загальною площею 1897,1 кв.м.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 
депутатські комісії з питань з питань соціально економічного розвитку, 
інвестицій та бюджету, та з питань житлово-комунального господарства 
та комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та 
зв’язку.

Міський гол В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

Рішення

«01» березня 2019 року № 1746

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 14 Бюджетного Кодексу 
України, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2019 рік (додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 
року № 1628 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 1, в тому 
числі:

Зміни видатків загального фонду міського бюджету за рахунок 
перерозподілу бюджетних призначень за головним розпорядником коштів;

Зміни видатків спеціального фонду в сумі 1649644 гривні за 
рахунок спрямування:

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій станом на 01.01.2019 року, переданої із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 494000 гривень;

залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 
01.01.2019 року - 531144 гривні, в тому числі залишку субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій - 114644 гривні;

залишку коштів надходжень від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності станом на 01.01.2019 року - 458588 гривень;

залишку коштів надходжень від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 
комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим станом на 01.01.2019 року - 165912 гривень.



2. Визначити та затвердити на 2019 рік:
профіцит за загальним фондом міського бюджету в сумі 494000 

гривень, згідно з додатком 2;
дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету в сумі 494000 

гривень, згідно з додатком 2.

3. Викласти та затвердити в новій редакції додаток 3 до рішення 
Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1628 «Про міський 
бюджет на 2019 рік», згідно з додатком 3.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку 
міського бюджету на здійснення заходів за об’єктами згідно з додатком 4.

5. Затвердити зміни до розподілу витрат міського бюджету на 
реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2019 році (додаток 4 до 
рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1628 «Про 
міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком 5.

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

В.С. Бойко



Додаток № 1
до проекту рішення Почаївської міської ради 

від 01 березня 2019 року № 1746

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету на 2019 рік

,(ГРН),

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Код
ТПКВКМБ 

/
ТКВКБМС 

2

Код
ФКВКБЗ

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМвидатки 
споживання

3 них

видатки 
розвитку Всього видатки 

споживання

3 них

видатки 
розвитку

3 них
Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків згідно з типовою відомчою / 

ТПКВКМБ / ТКВКБМС
Всього оплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 0 0 0 0 0 1041000 0 0 0 1041000 1041000 1041000

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 0 0 0 0 0 1041000 0 0 0 1041000 1041000 1041000

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -48400 -48400 0 -48400 0 0 0 0 0 0 0 -48400

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та інших клубних закладів

48400 48400 0 48400 0 16500 0 0 0 16500 16500 64900

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 0 0 0 0 0 900000 0 0 0 900000 900000 900000

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

0 0 0 0 0 124500 0 0 0 124500 124500 124500

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник 0 0 0 0 0 608644 0 0 0 608644 608644 608644

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 0 0 0 0 0 608644 0 0 0 608644 608644 608644

0117363 7363 0490

Виконанння інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

0 0 0 0 0 608644 0 0 0 608644 608644 608644

Всього 0 0 0 0 0 1649644 0 0 0 1649644 1649644 1649644

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради 
від 01 березня 2019 року №1746

0W

Фінансування міського бюджету на 2019 рік

Код
Найменування згідно з класифікацією фінансування 

бюджету
Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -494 000 494 000 494 000
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -494 000 494 000 494 000
Всього за типом кредитора -494 000 494 000 494 000

600000 Фінансування за активними операціями -494 000 494 000 494 000
602400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -494 000 494 000 494 000
Всього за типом боргового зобов’язання

-494 000 494 000 494 000

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № З
до рішення Почаївської міської ради 
від 01 березня 2019 року № 1746

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
грн.

Код

Найменування 
бюджету 

одержу вача/надава 
ча міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотації на:

субвенції

дотації на:

субвенції

усьогозагальний 
фонд на

спеціальний 
фонд на усього загальний фонд спеціальний фонд

найменування трансферту найменування трансферту

здійснення 
переданих з 
державного 

бюджету 
видатків з 
утримання 
закладів 
освіти та 
охорони 

здоровя за 
рахунок 

відповідної 
додаткової 

дотації з 
державного 

бюджету

надання 
державної 
підтримки 
особам з 

особливим 
И ОСВІТНІМИ 
потребами 
за рахунок 
відповідної 
субвенції 3 
державного 

бюджету

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 

сімї, 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19100000000
Тернопільський 
обласний 
бюджет

2535500 196000 196000 0

19309200000
Кременецький 
районний 
бюджет

6188900 1304300 1069000 80000 60000 18300 12000 8000 8740500

Всього 2535500 196000 196000 6188900 1304300 1069000 80000 60000 18300 12000 8000 0 0 8740500
д\

Секретар міської ради В.Я. Уйван



1

Додаток 4

до рішення Почаївської міської ради 

від 01 березня 2019 року № 1746

Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
(П>н)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів обласного 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Назва об'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0100000
Міська рада
(головний розпорядник)

1 041 000

0110000
Міська рада
(відповідальний виконавець)

1 041 000

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

Капітальні видатки 16 500

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Капітальний ремонт парку ім. Т.Г. 
Шевченка

2018-2019 
роки

1 499 117 900 000 100

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

Поточні видатки 124 500

0600000
Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник)

608 644

0610000
Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець)

608 644

0617363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках 
реалізації заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Капітальний ремонт Опорного 
закладу Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст.

2018-2019 
роки

1 495 000 608 644 100

УСЬОГО 1 649 644

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 5

до рішення Почаївської міської ради

від 01 березня 2019 року № 1746

(гри)

Зміни до розподілу витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетні

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
обласного бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцево'ї/регіональної програми
Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 
програму

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Міська рада (головний розпорядник) 1 024 500 0 1 024 500 1 024 500

0110000
Міська рада (відповідальний 
виконавець)

1 024 500 0 1 024 500 1 024 500

0116030 6030 0620
Організація благоустрою населених 
пунктів

Капітальний ремонт, облаштування, 
встановлення обектів та елементів 
благоустрою на території
1 Іочаївської мотг

Рішення Почаївської 
міської ради від 20.11.2018 

№ 1601
900 000 0 900 000 900 000

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

Розроблення містобудівної 
документації 1 Іочаївської міської 
обєднаної територіальної громади

Рішення 1 Іочаївської 
міської ради віл 28.03.2017 

№ 718 (зі змінами)
124 500 0 124 500 124 500

УСЬОГО 1 024 500 0 1 024 500 1 024 500
Tv

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від« 01 » березня 2019 року

Про внесення змін до договору оренди землі 
від «05» грудня 2007 року

Розглянувши заяву ФО-П Скальської 1.1, від 07.02.2019р. за вх.№ 101,
враховуючи п.13 договору оренди землі від 05.12.2007 року та інформацію, 
зазначену у витязі з технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки від 08.02.2019 року, з метою наповнення місцевого 
бюджету, керуючись ст.93 Земельного кодексу України, ст.21 Закону України 
«Про оренду землі», п.34 ч.І ст.26 Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди землі від 05.12.2007 року, укладеного 
між Почаївською міською радою та ФО-П Скальською Іриною Іванівною, 
шляхом укладення додаткової угоди №1 до договору оренди землі від 
05.12.2007 року, виклавши п.п.5,9,11,16 договору оренди землі від 
05.12.2007 року у такій редакції:

- пункт 5: «нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 
23805,25 грн., що складає 680,15 грн. за 1 м. кв.»;

- пункт 9: « орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі з 
розрахунку 10 (десять) відсотків від величини нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, що становить 2380,53 грн. (дві 
тисячі триста вісімдесят гривень п’ятдесят три копійки ) в рік»;

- пункт 11: « орендна плата вноситься щомісячно у розмірі 1/12 
частини річної орендної плати на р/р 33213815019671 казначейство 
України (ЕАП), МФО 899998, код платежу 18010900, код 
казначейства 37766394 не пізніше 10 числа після звітного місяця»;

- пункт 16: «цільове призначення земельної ділянки - 03.07. Для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі ( категорія земель: 
землі житлової та громадської забудови)».



2. Доручити Почаївському міському голові Бойко В.С. підписати та 
скріпити печаткою додаткову угоду №1 до договору оренди землі від 
05.12.2007 року впродовж місячного строку з моменту прийняття даного 
рішення.

3. Вважати таким, що втратив чинність договір від 03.06.2014р. про зміну 
умов договору оренди землі від 05.12.2007 року зареєстрованого 
14.02.2008 року за №040865100259, крім пункту 1 (щодо кадастрового 
номера земельної ділянки) з моменту здійснення державної реєстрації 
додаткової угоди №1 до договору оренди землі від 05.12.2007 року.

4. Затвердити текст додаткової угоди №1 до договору оренди землі від 
05.12.2007 року згідно додатку № 1 до даного рішення.

5. ФО-П Скальській 1.1. зареєструвати додаткову угоду №1 до договору 
оренди землі від 05.12.2007 року в установленому законодавством 
порядку у 5-денний термін з моменту підписання даної угоди та 
здійснити фінансування вказаної реєстраційної дії.

6. Підписану та зареєстровану додаткову угоду №1 до договору оренди 
землі від 05.12.2007 року подати на затвердження Почаївською міською 
радою.

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

В.С.Бойко



Додаток №1 до рішення 
Почаївської міської ради 

№ /7-4 З від01.03.2019р.

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору оренди землі від 05.12.2007 року

м. Почаїв «__» лютий 2019 року

Почаївська міська рада в особі Почаївського міського голови Бойка 
Василя Сергійовича, що діє на підставі п.16 ч.4 ст.42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та рішення 41-ої сесії Почаївської міської 
ради №_____ від___ .02.2019 року (надалі - Орендодавець), з однієї сторони, та
фізична особа-підприємець Скальська Ірина Іванівна (надалі - Орендар), з 
другої сторони, в подальшому разом іменуються - Сторони, уклали цю 
додаткову угоду №1 до договору оренди землі від 05.12.2007 року (надалі - 
Угодо) про таке:

1. Сторони домовилися внести такі зміни до договору оренди землі від 
05.12.2007 року:

п.5 викласти в такій редакції: «нормативна грошова оцінка земельної ділянки 
становить 23805,25 грн ( двадцять три тисячі вісімсот п’ять гривень двадцять 
п’ять копійок), що складає 680,15 грн за 1 кв.м.»;

п.9 викласти в такій редакції: «орендна плата вноситься орендарем у грошовій 
формі з розрахунку 10 (десять) відсотків (%) від величини нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, що становить 2380,53 грн ( дві тисячі 
триста вісімдесят гривень п’ятдесят три копійки) в рік»;

п.11 викласти в такій редакції: «орендна плата вноситься Орендарем щомісячно 
у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на розрахунковий рахунок 
33213815019671, код платежу 18010900, казначейство України (ЕАП), МФО 
899998, код казначейства 37766394, не пізніше 10-го числа після звітного 
місяця»;

п.16 викласти в такій редакції: «цільове призначення земельної ділянки - 03.07. 
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія земель: землі 
житлової та громадської забудови)».

2. Вважати таким, що втратив чинність договір від 03.06.2014 року про зміну 
умов договору оренди землі від 05.12.2007 року зареєстрованого 14.02.2008 
року за №040865100259, крім пункту 1 ( в п.1 після слів «земельна ділянка» 
додати «за кадастровим номером 6123410500:02:001:0198») з моменту 



здійснення державної реєстрації додаткової угоди №1 до договору оренди землі 
від 05.12.2007 року.

3. Угода є невід’ємною частиною договору оренди землі від 05.12.2007 року.

4. У 5-денний термін після підписання Угоди Орендар зобов’язаний 
зареєструвати Угоду у встановленому законодавством порядку та здійснити 
фінансування за вказану реєстраційну дію.

5. Усі інші умови договору оренди землі від 05.12.2007 року залишаються 
незмінними. Невід’ємною частиною угоди є розрахунок орендної плати за 
земельну ділянку комунальної власності Почаївської міської ради (кадастровий 
номер 6123410500:02:001:0198).

6. Угоду складено у двох автентичних примірниках, які мають однакову 
юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Почаївська міська рада 
47025,вул.Возз "єднання, 16, м.Почаїв 
Кременецький р-н, Тернопільська обл.
Код ЄДРПОУ14052785

ОРЕНДАР

ФО-П Скальська 1.1.
вул.Жовтнева, ЗО, с.Лосятин 
Тернопільська обл.,47052 
рнокпп: 2789016367

Почаївський міський голова
В.С.Бойко

(підпис,

Секретар ради В.Я.Уйван



Додаток №1 до додаткової угоди №1
від__ ,02.2019р. до

договору оренди землі від 05.12.2007 р.

Розрахунок

розміру орендної плати за земельну ділянку комунальної власності 
Почаївської міської ради (кадастровий номер 6123410500:02:001:0198)

Категорія
земель

Площа 
кв.м. ( 

в 
населе 

них 
пункта

X)

Нормативи 
а грошова 

оцінка 
земельної 
ділянки на 
08.02.2019 

року 
(гривень)

Добуток 
коефіцієнті 
в індексації 

грошової 
оцінки 

земельної 
ділянки за 
попередні 

роки

Прийнятий для 
розрахунку 

розмір 
орендної плати, 

відсотків 
нормативної 

грошової 
оцінки 

земельної 
ділянки

Розмір 
орендної 
плати (в 
рік),грн

Землі 
житлової та 
громадської 

забудови

35 23805,25 1 10% 2380,53

У межах м. Почаїв, вул. Возз'єднання на території Почаївської міської ради

Орендодавець _____________
МП,підпис

В, С. Бойко
(Почаївська міська рада)

Орендар /./. Спольська
МП,підпис



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від «01 » березня 2019 року №

Про затвердження додаткової угоди 
до договору оренди землі

Керуючись п.43 ч.І ст.26, п.34 ч.І ст.26, п.16 ч.4 ст.42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити додаткову угоду №1 до договору оренди землі від 
03.06.2014 року укладену між Почаївською міською радою в особі 
Почаївського міського голови Бойка Василя Сергійовича та фізичною 
особою-підприємцем Кривіцькою Антоніною Іванівною, яку зареєстровано 
відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового права за індексним № 157209096 від 
22.02.2019 р.

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

Міський В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

від «01» березня 2019 року № 1749

РІШЕННЯ

Про затвердження додаткової угоди № 1 
до договору оренди нерухомого майна 
від 27.12.2013р. № 4

Керуючись ч.2 ст.17 Закону України «Про оренду державного і 
комунального майна», п.43 ч.І ст.26, п.16 ч.4 ст.42 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. Затвердити додаткову угоду №1 до договору оренди нерухомого майна 
від 27.12.2013 року № 4 укладену між Почаївською міською радою в 
особі Почаївського міського голови Бойка Василя Сергійовича та 
фізичною особою-підприємцем Валецькою Світланою Василівною, 
посвідчену приватним нотаріусом Кременецького районного 
нотаріального округу Ковтунович О.П. за реєстровим номером 85 від 
30.01.2019 року.

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

від «01» березня 2019 року № 1750

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №17 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул. М. Рожко, 4, м. Почаїв 
Подпалову Андрію Євгенійовичу

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Подпалова Андрія Євгенійовича від 12.02.2019р. № 114, щодо надання дозволу на приватизацію 
квартири №17 у житловому будинку по вул. М. Рожко, 4, яка перебуває на балансі 
Почаївського ККП і є комунальною власністю територіальної громади м. Почаїв, 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. Включити однокімнатну квартиру №17, що знаходиться за адресою: м. Почаїв, 
вул.М.Рожко, 4, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2019р.

2. Надати дозвіл гр. Подпалову Андрію Євгенійовичу на безоплатне відчуження майна, 
шляхом приватизації квартири №17 в житловому будинку, що розташований за 
адресою: вул. М. Рожко, 4, м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з Переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 01 » березня 2019 року № 1752

Про надання дозволу на 
безкоштовне харчування 
дітей з особливими потребами

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.56 Закону України «Про освіту», п.З, ст.21 Закону України «Про 
загальну середню освіту», на підставі листа №36, від 13.02. 2019 року дирекції 
Опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 
міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на безкоштовне харчування ( за кошти місцевого бюджету) 
дітей з особливими потребами (за посвідченнями) до 30.05. 2019року в межах 
встановлених річних асигнувань.

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

// ’т□
Міський голова

? І с <
В.С. БОЙКО

ч



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

від «01» березня 2019 року № 1751

РІШЕННЯ

Про затвердження умов та стартової ціни 
об’єкта малої приватизації міської 
комунальної власності

Розглянувши представлений суб’єктом оціночної діяльності висновок про 
вартість майна - нежитлового приміщення, хліва Почаївської міської ради 
Тернопільської області, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, 
Кременецький р-н, м. Почаїв, вул. Банкова, 3, загальною площею 42,5 кв.м. та з 
метою забезпечення планових надходжень коштів до міського бюджету, 
ефективного використання майна міської комунальної власності, відповідно до 
рішень Почаївської міської ради від 20.11.2018р. № 1608 «Про затвердження 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації у 2018 році», № №1629 від 
21.12.2018р. «Про приватизацію об’єкта комунальної власності», на підставі ст.9 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об'єктів малої приватизації, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018р. №432 із 
змінами від 18.07.2018 №579, керуючись п.ЗО ч. І ст.26 та п.6 ст.60 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. Затвердити умови продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності 
- нежитлове приміщення, хлів Почаївської міської ради Тернопільської 
області, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Кременецький р- 
н, м. Почаїв, вул. Банкова, 3, загальною площею 42,5 кв.м.:

1.1. Стартова ціна об’єкта приватизації для: аукціону з умовами - 26779,00грн.; 
аукціону зі зниженням стартової ціни - 13389,50 грн.; аукціону за методом 
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій 13389,50 грн.;

1.2. Розмір гарантійного внеску для: аукціону з умовами - 2677,90 грн.; 
аукціону зі зниженням стартової ціни - 1338,95 грн.; аукціону за методом 
покроковим зниженням стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій 1338,95 грн.

1.3. Розмір реєстраційного внеску становить: 0,2 розміру мінімальної заробітної
плати станом на 01 січня поточного року, а саме: 834 грн. 60 коп. (вісімсот 
тридцять чотири гривні шістдесят копійок).



1.4. Крок аукціону на аукціоні з умовами: 267,79 грн. (1 % від стартової ціни
аукціону); крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової цінита 
аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій: 133,90грн. (1 % від стартової ціни аукціону). Загальна 
кількість кроків, на які знижується ціна лота становить 5 кроків.

1.5. Період між аукціоном з умовами та аукціоном зі зниженням стартової ціни
складає 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 
повідомлення електронною торговою системою про приватизацію об’єкта 
малої приватизації.

1.6. Питання подальшого використання об’єкта приватизації покупець вирішує 
самостійно.

1.7. Покупець зобов’язаний відшкодувати вартість послуг суб’єкта оціночної 
діяльності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації, витрати 
пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, тощо.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань 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
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «01» березня 2019 року № 1753

Про продовження терміну дії рішення № 733 
двадцятої сесії Почаївської міської ради 
від 28.03.2017р. гр. Фенюк Л.І.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, гр. Фенюк Л.1., керуючись ст.12 Земельного 
Кодексу України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної комісії з питань містобудування, архітектури, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити на два роки термін дії рішення № 733 тридцятої сесії Почаївської міської 
ради від 28.03.2017 р. «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарин, гр. Фенюк Л.І.»

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

ЩОВИОДЙХ

А.
природного се

$ г~
hcj

Міський голова
Олейнік М.Г.

Х * Лі7«521^'

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1754

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо зміни меж та конфігурації земельної ділянки 
площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмаю М.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Нижня, 15, гр. Бурмая М.О., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у зв’язку із зміною меж та 
конфігурації земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Нижня, 15, керуючись п.а ч.І 
ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бурмаю Миколі Олександровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у зв’язку із зміною меж та конфігурації земельної ділянки 
площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:3254 в м. 
Почаїв, вул. Нижня, 15, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішенн^-цокласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища,'
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Міський голова Ч
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1755

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0964 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв , 
вул. Грушевського 14а, гр. Денисюку В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Грушевського, 14а, гр. Денисюка 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. 
Грушевського, 14а, керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 
Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Денисюку Василю Вікторовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0964 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Грушевського, 
14а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1756

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв , 
вул. Космонавтів, 20, гр. Тивонюк Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Космонавтів, 20, гр. Тивонюк Н.В., 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. 
Космонавтів, 20, керуючись п.ач.1 ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і 
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Тивонюк Надії Вікторівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Космонавтів, 20, землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1757

Про скасування рішення №465
Почаївської міської ради
сьомого скликання десятої сесії
від 20.07.2016р. гр. Бойку М.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 68а, гр. Бойка Михайла 
Олександровича, за вх. № 83 від 30.01.2019 р., керуючись п.а ч.І ст.12, ст.79-1, ч.І ст.116, 
ст.121 Земельного кодексу України, п.г ч.І ст.25 Закону України «Про землеустрій», п.34 
ч.І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 
та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати дію рішення № 465 від 20.07.2016р. десятої сесії Почаївської міської 
ради «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Шевченка гр. Бойку М.О.».

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

Міський голова/V В.С. Бойко
//•'* л

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «01» березня 2019 року №1758

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,3404 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Бойку М.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 68а, гр. Бойка М.О., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шевченка, керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бойку Михайлу Олександровичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3404 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, за рахунок 
земель попереднього землекористувача гр. Димніч Інни Василівни, наданих їй для 
ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 
призначення, 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
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1759

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, гр. Білорусу М.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 9, гр. Білоруса М.В., 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Білорусу Миколі Васильовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для 
ведення індивідуального садівництва, за рахунок земель резервного фонду, земельної 
ділянки комунальної форми власності за кадастровим номером 
6123410500:01:002:1286 загальною площею 1,1776 га.

2. Контроль за виконанням даного рішення докласти 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
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1760

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту із землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, гр. Бондару Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. О.Вишні, 19, гр. Бондара Р.В., який просить 
надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Бондару Руслану Вячеславовичу на виготовлення проекту із 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для 
ведення індивідуального садівництва, за рахунок земель резервного фонду, земельної 
ділянки комунальної форми власності за кадастровим номером 
6123410500:01:002:1286 загальною площею 1,1776 га.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1761

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
площею 0,2376 га в м. Почаїв, 
по вул. Радивилівська, 20

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Озерна, 30а, гр. Зубкевича О.М. який 
просить надати дозвіл на розроблення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки із земель під господарськими будівлями і дворами в землі 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної, та іншої промисловості в м. Почаїв, вул. 
Радивилівська, 20, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні », 
наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації», ст.ст. 19,20 Земельного кодексу України, п.34 
ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Зубкевичу Олександру Миколайовичу на виготовлення 
детального плану території земельної ділянки площею 0,2376 га в м. Почаїв по 
вул. Радивилівська, 20, з метою зміни її цільового призначення із земель під 
господарськими будівлями і дворами в землі для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної, та іншої промисловості.

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. Зубкевича Олександра 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. Зубкевичу Олександру 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 установчому законодавством порядку документацію, 
вказану в п.1 даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду.



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

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

Міський голова

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 01 » березня 2019 року № 1762

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території земельної ділянки 
в м. Почаїв, вул. Возз’єднання

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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на виготовлення детального плану території 
земельної ділянки для розміщення об’єктів торгівлі та зупинки громадського 
транспорту в м. Почаїв, вул. Возз’єднання.

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

3. Визначити згідно чинного законодавства 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 Почаївською міською 
радою.

О ц L7 “ ч.
Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.


