
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 25 » червня 2019року

Про передачу коштів з 
Почаївського міського бюджету до 
Кременецького районного бюджету

З метою забезпечення жителів Гіочаївської міської об'єднаної територіальної 
громади засобами інсуліну, керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївською міського бюджету до Кременецького районного 
бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансфері у для фінансування галузі 
охорони здоров’я та забезпечення жителів Почаївської ОТІ засобами інсуліну в сумі 45000 
(сорок п'ять тисяч ) гривень.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького районного бюджету в сумі 45000 (сорок п’ять тисяч) 
гривень.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір міжбюджетного ірансферту 
з Почаївського міського бюджету до Кременецького районного бюджетув сумі 45000 (сорок 
п’ять тисяч) гривень.

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

Міський голова В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення сесії міської ради 
від 25 червня 2019 року № 1914

ДОГОВІР
Про передачу-приймання міжбюджетного трансферту з 

Почаївського міського бюджету до Кременецькою районного 
бюджету

________________ ___________________ 2019 року

Цей договір укладеними відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та статей 93, 101 Бюджетного кодексу України.

1. Сторони договору
1.1. Сторонами договору є Почаївська міська рада (надалі «Міська рада») 

в особі міського голови Бойка Василя Сергійовича, який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та 
Кременецька районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної 
ради Стефанського Володимира Ананійовича, який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони.

2. Предмет договору
2.1. Предметом договору є передача коштів з Почаївського міського 

бюджету до Кременецького районного бюджету на співфінансування видатків 
для забезпечення препаратів інсуліну жителям Почаївської ОТГ в сумі 45 000 
грн. Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 
2019 рік в сумі 45 000 (сорок п’ять тисяч) гривень.

3. Інші умови
3.1. Міська рада передає, а районна рада приймає видатки на виконання 

повноважень в галузі охорони здоров’я з відповідними коштами у вигляді 
міжбюджетного трансферту.

3.2. Районна рада зобов’язується здійснювати фінансування видатків на 
вказані цілі через єдиного розпорядника коштів.

3.3. Цей договір укладений у двох примірниках, які мають однакову 
юридичну силу. Один примірник договору зберігається у Почаївській міській 
раді, другий - у Кременецькій районній раді.

3.4. Цей договір вступає в силу з дня її затвердження обома сторонами і 
діє до 31 грудня 2019 року.

4.Юридичні  адреси сторін

47025 м.Почаїв
вул. Возз’єднання, 16 
Почаївська міська рада 
Міський голова

В.С.Бойко

47003 м. Кременець
вул. Шевченка, 56 
Кременецька районна рада 
Голова районної ради

В.А. Стефанський

Секретар сесії Г.І. Гичка



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 25 » червня 2019 року

Про закупівлю та безоплатну 
передачу паливно-мастильних 
матеріалів

№ /5

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» з метою якісного та вчасного виконання завдань щодо проведення 
агітаційної, рекламної та агітаційно-вербувальної роботи на військову службу 
за контрактом серед громадян та доставки потенційних кандидатів до 
військових частин навчальних центрів для подальшого укладення контрактів, 
на виконання «Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави 
на території Почаївської МОТГ на 2018-2019 роки», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Почаївській міській раді на закупівлю паливно- 
мастильних матеріалів (дизельне паливо) та безоплатно передати 
Кременецькому об’єднаному міському військовому комісаріату згідно заходів 
Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на території 
Почаївської МОТГ на 2018-2019 роки.

2. Уповноважити міського голову Бойка В.С. підписати та скріпити 
печаткою договір (угоду, тощо) на проведення вищевказаної закупівлі та 
передати по акту прийому-передачі паливно-мастильні матеріали.

3. Кременецькому об’єднаному міському військовому комісаріату за 
результатами проведених робіт надати звіт про цільове використання 
переданих паливно-мастильних матеріалів Почаївській міській раді.

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

Міський голова В.С. Бойко
Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Рішення

«25» червня 2019 року № 1916

Про Бюджетний регламент 
Почаївської міської ради 
(об’єднаної територіальної громади)

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бюджетного кодексу України та з метою упорядкування процесів 
формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і 
функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом 
бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними 
учасниками бюджетного процесу, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Бюджетний регламент Почаївської міської ради 
(об’єднаної територіальної громади), що додається.

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

В.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Почаївської міської ради 

від «25» червня № 1916

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ 
Почаївської міської ради 

(об’єднаної територіальної громади)

Стаття 1. «Бюджетний регламент Почаївської міської ради» (надалі - Бюджетний 
регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо підготовки, складання, 
розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо 
бюджету Почаївської міської ради.

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) 
формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і 
функцій, що здійснюються Почаївською міською радою, її виконавчими органами і 
підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин 
між різними учасниками бюджетного процесу.

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, 
Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу 
в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та 
інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а 
також Регламенту роботи Почаївської міської ради VII скликання.

Стаття 4. Бюджетний регламент містить:
4.1. порядок підготовчих робіт з підготовки проекту рішення ради про бюджет;
4.2. порядок складання проекту міського бюджету (підготовка проекту рішення про 
міський бюджет та додатків до нього);
4.3. порядок розгляду проекту міського бюджету;
4.4. порядок затвердження міського бюджету та особливості його виконання у разі 
несвоєчасного прийняття;
4.5. порядок виконання міського бюджету;
4.6. порядок контролю за виконанням міського бюджету;
4.7. порядок внесення змін до міського бюджету;
4.8. порядок подання звітності про виконання міського бюджету.

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту міського бюджету:
5.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до 
проекту бюджету на наступний бюджетний період;
5.2. доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та 
інструкції щодо їх заповнення;
5.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів 
міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні 
вимоги та інші показники щодо складання проекту міського бюджету, а також



пропозиції щодо форми проекту рішення про міський бюджет (типова форк 
рішення);
5.4. доведені Кабінетом Міністрів України (визначені схваленим у другому читанні 
проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних 
відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також 
організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту міського бюджету;
5.5. доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і субвенцій, 
вилучення коштів;
5.6. матеріали, надані відділами виконавчих органів ради, іншими установами, 
відповідальними за надходження до міського бюджету;
5.7. бюджетні запити головних розпорядників коштів міського бюджету та 
керівників закладів та установ;
5.8. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з 
фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної 
територіальної іромади, інших цільових програм, а також із складанням міського 
бюджету;
5.9. результати громадських слухань та обговорень програми соціально-економічного 
розвитку та проекту міського бюджету;
5.10. результати зустрічей депутатів та посадових осіб з представниками громад сіл та міста;
5.11. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, «гарячі» 
телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх представниками, так 
і іншими особами;
5.12. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до 
проекту бюджету;
5.13. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського 
бюджету і соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;
5.15. попередній прогноз доходів і витрат міського бюджету на наступний рік та 
порівняльна таблиця прогнозних показників з аналогічними показниками за 
попередній та поточний роки.

Стаття 6. Проектом рішення про міський бюджет визначаються:
6.1. загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди):
- доходів (податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, 
включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні 
надходження бюджетних установ),
- видатків (коштів, спрямованих на здійснення програм та заходів, передбачених 
міським бюджетом),
- фінансування міського бюджету;
6.2. граничні обсяги:
- річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному бюджетному 
періоді (міський бюджет може прийматись з дефіцитом по загальному фонду 
шляхом внесення змін до рішень про міський бюджет за результатами річного звіту 
про виконання міського бюджету за попередній бюджетний період виключно на 
суми вільного залишку бюджетних коштів),
- місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду,
- надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій;
6.3. доходи міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
6.4. фінансування міського бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до 
рішення);



6.5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету за 
бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них 
видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та 
видатків розвитку (у додатках до рішення);
6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
6.7. розмір оборотного залишку коштів міського бюджету;
6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання міського бюджету;
6.9. перелік захищених видатків міського бюджету, визначених на підставі статті 55 
Бюджетного кодексу України;
6.10. повноваження головних розпорядників коштів щодо виконання міського 
бюджету протягом бюджетного періоду;
6.11. проект бюджету оприлюднюється на офіційному сайті міської ради не пізніше 
ніж за 10 днів до його розгляду на сесії міської ради.

Стаття 7. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються:
7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та 
розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;
7.2. прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, 
підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;
7.3. показники витрат міського бюджету, необхідних па наступні бюджетні періоди 
для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в міському 
бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного 
бюджетного періоду;
7.4. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та 
наступні за плановим два бюджетні періоди;
7.5. інформація про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному 
періоді;
7.6. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського 
бюджету (подаються постійній комісії Почаївської міської ради з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету);
7.7. інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально- 
економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих 
Почаївською міською радою;
7.8. таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в 
міському бюджеті;
7.9. інші матеріали, обсяг і форму яких визначені розпорядженнями міського голови.

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:
8.1. інформацію про соціально-економічний стан об’єднаної територіальної громади 
і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту 
міського бюджету;
8.2. оцінку доходів міського бюджету з урахуванням втрат доходів міського 
бюджету внаслідок наданих міською радою податкових пільг;
8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, 
включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною 
класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, 
наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування 
міського бюджету);



8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання 
субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів);
8.5. інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих 
запозичень.

Стаття 9. При затвердженні міського бюджету враховуються:
9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:
- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,
- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 
водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними 
установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 
бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань);
- інші соціально-захищені статті;
9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні 
міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та міським бюджетом 
(обсяги таких коштів зменшенню не підлягають).

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання 
наведені в Додатку до цього Бюджетного регламенту.

Міський голова В.С. Бойко



Додаток до Бюджетного регламенту
Почаївської міської ради 

(об’єднаної територіальної громади)

Стадії бюджетного процесу» зміст робіт, виконавці та терміни виконання
Стадії 

бюджетною 
процесу
(Cm. 19 

Бюджетного 
кодексу України 

(далі - БКУ1

Зміст робіт Виконавці Терміни 
виконання

Підготовча 
робота перед 
складанням 
проекту рішення 
про міський 
бюджет

Утворення робочої групи з питань формування 
проекту міського бюджету та затвердження її 
складу:
- Міський голова (керівник робочої групи);
- Голова постійної комісії міської ради з питань 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та 
бюджету (заступник керівника робочої групи);

Начальник фінансового відділу-головний 
бухгалтер міської ради (секретар робочої ірупи)
- Заступник міського голови (члени робочої 
групи);
- Провідний спеціаліст фінансового відділу 
міської ради (член робочої групи);
- Начальник відділу освіти, молоді та спорту' 
міської ради (член робочої групи);
- Голови постійних комісій міської ради;
- Представники фракцій міської ради - по одному 
від кожної фракції за їх поданням (члени робочої 
групи);
- Представники громадських організацій, органи 
самоорганізації населення (члени робочої групи)

Складання графіку засідань робочої групи та 
оприлюднення його на офіційному веб-сайті 
міської ради

Керівнику робочої групи надаються права 
залучати до її роботи спеціалістів відповідних 
структурних підрозділів виконавчих органів ради, 
керівників місцевих органів влади

Рішення Робочої групи приймаються простою 
більшістю голосів від кількості присутніх її 
членів, у разі якщо кількість голосів 
розподілилась порівну вирішальним є голос 
головуючого

За підсумками засідання складається протоколи, 
які оприлюднюються на офіційному веб-сайті 
міської ради не пізніше ніж на 3 день після 
засідання робочої групи.

Виконавчі 
органи ради До 01 серпня



Стадії 
бюджетного 

процесу
(Cm. 19 

Бюджетного 
кодексу України 

(далі - БКУІ

Зміст робіт Виконавці Терміни 
виконання

Проведення семінару з питань бюджетного 
процесу, підготовка бюджетних запитів та стадій 
бюджетного процесу в поточному році

Фінансовий 
відділ міської 

ради
Липень-серпень

Розроблення та доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів форм 
бюджетних запитів та інструкцій щодо їх 
заповнення згідно з типовою формою 
бюджетних запитів, визначеною Мінфіном 
України, БКУ

Фінансовий 
відділ міської 

ради
(ч. Зет. 75 БКУ)

До 01 жовтня

Аналіз депутатських запитів, запитань, звернень 
та відповідей на них

Проведення громадських слухань та обговорень 
програми соціально-економічного розвитку та 
пропозицій до проекту бюджету

Зустрічі громад з депутатами та посадовими 
особами Почаївської міської ради

Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій 
до проекту міського бюджету.

Робоча група До 15 вересня

Складання 
проекту 
міського 
бюджету 
(1 стадія 

бюджетного 
планування)

Опрацювання матеріалів наданих головними 
розпорядниками коштів Робоча група

Відповідно до 
терміну 

встановленого 
робочою групою

Складання прогнозних розрахунків доходів
Фінансовий 

відділ міської 
ради

0 гримання від Мінфіну України особливостей 
складання розрахунків до проекту міського 
бюджету на наступний бюджетний період

Фінансовий 
відділ міської 

ради
(ч. 1ст. 75 БКУ)

Надання необхідної інформації Мінфіну України 
для проведення розрахунків обсягів
міжбюджетних трансфертів та інших показників 
та Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету - для розгляду цих розрахунків

Фінансовий 
відділ МІСЬКОЇ 

ради
(ч.2ст. 75 БКУ)

Організація скл адання бюджетних зап иті в, 
подання їх до фінансового відділу міської ради 
та забезпечення своєчасності, достовірності та 
змісту бюджетних запитів, які мають містити 
всю інформацію, необхідну для аналізу 
показників проекту міського бюджету згідно 3 
вимогами фінансового відділу міської ради;

Перегляд мережі, штатів і контингенту, що 
визначають обсяги витрат на утримання 
відповідних галузей в розрізі кодів програмної та 
економічної класифікації, та подання їх з 
відповідними обґрунтуваннями для узагальнення 
фінансовому7 відділу міської ради.

Головні 
розпорядники 

бюджетних 
коштів

У термін 
встановлений 
фінансовим 

відділом міської 
ради



Стадії 
бюджетного 

процесу
(Cm. 19 

Бюджетного 
кодексу України

Зміст робіт Виконавці Терміни 
виконання

Збір бюджетних запитів
Фінансовий

ВІДДІЛ МІСЬКОЇ 
ради

До 01 жовтня

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними 
розпорядниками бюджетних коштів, з точки 
зору їх відповідності меті, пріоритетності, а 
також дієвості та ефективності використання 
бюджетних коштів

Фінансовий 
відділ міської 

ради та Робоча 
група

На будь-якому 
етапі складання 

проекту 
міського 
бюджету 

(ч.5ст.75 БКУ)

Протягом 1 
місяця 3 дня 
надходження 

запиту

Прийняття (на основі результатів аналізу) 
рішення про включення кожного бюджетного 
запиту до пропозиції проекту міського 
бюджету перед поданням його на розгляд 
виконавчого органу

Робоча група

Отримання від Мінфіну України розрахунків 
прогнозних обсягів міжбюджетних
трансфертів, методики їх визначення, 
організаційно-методологічних вимог та інших 
показників щодо складання проекту- міського 
бюджету, а також пропозицій щодо форми 
проекту7 рішення про міський

Фінансовий 
відділ міської 

ради

У тижневий сірок 
з дня схвалення 

Кабінетом
Міністрів України 

проекту закону 
про Державний 
бюджет України 
(ч.8ст. 75 БКУ)

Отримання від Кабінету Міністрів України 
визначених (схваленим у другому читанні 
проектом закону про Державний бюджет 
України) показників міжбюджетних відносин 
(включаючи обсяги міжбюджетних
трансфертів і текстових статей, а також 
організаційно-методологічних вимог щодо 
складання проекту' міського бюджету

Фінансовий 
відділ міської 

ради

У тижневий 
строк з дня 
прийняття 

проекту закону 
про Державний 
бюджет України 

у другому 
читанні

(ч.9 cm. 75 БКУ[
Розрахунок граничних обсягів, фактичних і 
прогнозних показників надходжень до міського 
бюджету';
Попередній прогноз доходів і витрат міського 
бюджету на наступний рік

Фінансовий 
відділ міської 

ради

Вересень- 
жовтень

Формування проекту міського бюджету- і 
підготовка проекту рішення про міський 
бюджет.

Робоча група Листопад- 
грудень

Розгляд проекту
МІСЬКОГО 

бюджету7 (2 
стадія 

бюджетного 
планування)

Розгляд проекту рішення про міський бюджет і 
передача його до міської ради у разі схвалення 
Розгляд проекту рішення про міський бюджет, 
підготовка висновків і зауважень

Виконавчий 
комітет І рудень

Постійні 
комісії Грудень

Оприлюднення на офіційному веб-сайтІ міської 
ради проекту рішення про міський бюджет та 
додатків до нього

Виконавчий 
комітет міської 

ради

Не пізніше як за
10 днів до дати 
розгляду

Розгляд, аналіз та узагальнення всіх 
пропозицій про зміни та доповнення до 
проекту міського бюджету'
Всі пропозиції та доповнення, що не 
стосуються текстової частини міського 
бюджету, повинні бути збалансовані, тобто у 
випадку збільшення видатків по одній статті 
зазначається, по якій статті видатки зменшуют.

Постійна 
комісія 3 
питань 

соціально- 
економічного 

розвитку, 
інвестицій та 

бюджету

До 15 грудня



Стадії 
бюджетного 

процесу 
(Ст.19 БКУІ

Зміст робіт Виконавці Терміни 
виконання

Затвердження 
міського 
бюджету 
(3 стадія 

бюджетного

планування)

Доповідь про проект міського бюджету
Начальник 

фінансового 
відділу

До 25 грудня
Співдоповідь про проект міського бюджету

Г олова 
постійної 

комісії
Обговорення доповіді, співдоповіді та проекту 
рішення про міський бюджет

Депутати 
міської ради

Затвердження проекту рішення про міський 
бюджет або ухвалення іншого рішення з цього 
приводу

Міська рада

Оприлюднення на офіційному веб-сайті міської 
ради рішення про міський бюджет. У рішенні 
обов'язково подасться текстова частина 
міського бюджету та показники доходів та 
видатків

Міська рада

Протягом 5 
робочих днів 
після 
підписання 
рішення про 
міський бюджет

Виконання 
міського 
бюджету

Затвердження розпису міського бюджету 
(ч.З ст. 78 БКУ) Міський голова

В місячний 
строк після 
затвердження 
міського 
бюджету.

Затвердження паспортів бюджетних програм Міський голова До 15 лютого

Зведення планових показників та планів по 
мережі, штатах і контингентах бюджетних 
установ

Фінансовий 
відділ міської 

ради

У термін 
встановлений 

Департаментом 
фінансів 

Тернопільської 
ОДА

Забезпечення виконання міського бюджету 
(ч.І cm. 78 БКУ)

Головні
розпорядники 

коштів

Протягом 
бюджетного 
періоду

Забезпечення відповідності розпису міського 
бюджету' встановленим бюджетним
призначенням

Фінансовий 
відділ міської 

ради

Загальна організація та управління
виконанням міського бюджету, координацію 
діяльності учасників бюджетного процесу 3 
питань виконання бюджету.
(ч.І cm. 78 БКУ)
Прогнозування та аналіз доходів бюджету. 
(ч. 4 cm. 78 БКУ)
Забезпечення своєчасного та в повному обсязі 
надходження до міського бюджету податків і 
зборів та інших доходів.
(ч.5 cm. 78 БКУ)

Органи, що 
контролюють 
надходження 

доходів
Казначейське обслуговування місцевих
бюджетів, облік всіх надходжень, що належать 
міському бюджету
- повернення коштів, що були помилково або 
надміру зараховані до міського бюджету (за 
поданням органів, що контролюють
надходження до бюджету, погодженим 3 
фінансовим управлінням міської ради)

УДКСУ у 
Кременецькому 

районі (ч.2 
ст.78 БКУ)



Стадії 
бюджетного 

процесу 
(Cm. 19 БКУ)

Зміст робіт Виконавці Терміни 
виконання

Контроль за 
виконанням 
МІСЬКОГО 

бюджету та 
дотриманням 
бюджетного 
законодавства

Контроль за веденням бухгалтерського обліку 
всіх надходжень І витрат бюджету,
відповідністю кошторисів розпорядників
бюджетних коштів показникам розпису
бюджету; відповідністю взятих бюджетних 
зобов’язань розпорядниками бюджетних
коштів відповідним бюджетним асигнуванням, 
відповідністю платежів взятим бюджетним 
зобов’язанням та відповідним бюджетним 
асигнуванням, 
(ч.І ст. 112 БКУ)

УДКСУ у
Кременецькому 
районі
(ч.2 ст.78 БКУ,
ч.І ст.112

БКУ)

Протягом 
бюджетного 
періоду

Контроль за бюджетними повноваженнями при 
зарахуванні доходів міського бюджету
(ч.І ст.112 БКУ)

УДКСУ у 
Кременецькому 
районі
(ч.2 ст. 78 БКУ1

Контроль за дотриманням бюджетного 
законодавства па кожній стадії бюджетного 
процесу
(ч.2 ст.111 БКУ)

Фінансовий 
відділ міської 

ради

Внесення змін 
до міського 

бюджету

Подання до міської ради офіційного висновку 
про перевиконання чи недовиконання дохідної 
частини загального фонду' бюджету
(ч.7 ст.78 БКУ)

Фінансовий 
відділ міської 

ради

За підсумками
1-го півріччя та 

наступних 
звітних періодів 
про виконання 

міського 
бюджету

Подання до міської ради офіційного висновку 
про обсяг залишку коштів загального та 
спеціального фондів (крім власних надходжень 
бюджетних установ) міського бюджету' 
(ч. 7 ст. 78 БКУі

Фінансовий 
відділ міської 

ради

У разі 
необхідності 
протягом 
бюджетного 
періоду

Розгляд доцільності ухвалення рішення про 
внесення змін до рішення про міський бюджет, 
окрім змін, що стосуються отримання 
державних субвенций

1 Іостійна 
комісія 3 
питань 

соціально- 
економічного 

розвитку; 
інвестицій та 

бюджету
Ухвалення рішення про внесення змін до 
рішення про міський бюджет або ухвалення 
іншого рішення з цього приводу7
(ч. 8 ст.78 БКУ)

Міська рада

Затвердження змін до паспортів бюджетних 
програм Міський голова

Оприлюднення на офіційному сайті міської 
ради рішення про внесення змін до міського 
бюджету

Фінансовий 
відділ МІСЬКОЇ 

ради

Протягом 5 днів 
після прийняття 
рішення про 
внесення змін 
до міського 
бюджету

Оприлюднення на офіційному сайті міської 
ради змін до паспортів бюджетних програм

Фінансовий 
відділ міської 

ради

Протягом 3 
робочих ДНІВ 3 
дня затвердження



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 25 » червня 2019 року № / (7 / J

Про передачу коштів з
Почаївського міського бюджету до 
Кременецького міського бюджету

З метою опіки над дітьми з особливими освітніми потребами та дітьми з 
інвалідністю, надання їм освітніх та реабілітаційних послуг, враховуючи Меморандум про 
співпрацю укладений 01 листопада 2018 року між Почаївською міською радою та 
Кременецькою міською радою, керуючись Бюджетним кодексом України та Законом 
України « Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати кошти з Почаївського міського бюджету до Кременецького міського 
бюджету, як іншу субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту для фінансування 
капітальних видатків Кременецького інклюзивно -ресурсного центру в сумі 25000 (двадцять 
п’ять тисяч) гривень.

2. Затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції з Почаївського 
міського бюджету до Кременецького міського бюджету в сумі 25000 (двадцять п’ять тисяч) 
гривень.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. підписати договір про передачу та прийняття 
іншої субвенції з Почаївського міського бюджету до Кременецького міського бюджету в 
сумі 25000 (двадцять п’ять тисяч) гривень.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій таґоюджету.

Міський голова В.С. Бойко



Додаток 1 
До рішення

Почаївської міської ради № /л'Л/ 
від « 29 » червня 2019 року

ДОГОВІР №_

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

__________ « »____________2019 року

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 міська рада в особі голови Кременецької міської ради Ковальчука 
Олексія Андрійовича, (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 міського бюджету на 
фінансування у 2019 році капітальних видатків Кременецького інклюзивно- 
ресурсного центру в сумі 25000 (двадцять п’ять тисяч) гривень.

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

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Передавач субвенції зобов’язується передати кошти з моменту 
підписання даного договору обома сторонами шляхом перерахування 25000 
(двадцять п’ять тисяч ) гривень іншої субвенції на відповідний рахунок 
Кременецького міського бюджету.
2.2. Отримувач субвенції зобов’язується забезпечити фінансування 
капітальних видатків, що здійснюватимуться Кременецьким інклюзивно- 
ресурсним центром у 2019 році згідно чинного законодавства.



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 моменту його підписання 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

Почаївський міський голова

47000, м. Кременець

вул. Шевченка, 67

Кременецька міська рада

Кременецький міський голова

____________ В.С. Бойко _______________Ковальчук О.А.

Міський голова
і

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 25 червня 2019 р. № ІЗ І %
Про встановлення єдиного податку 
на території Почаївської ОТГ 
на 2020 рік

Відповідно до статей 7, 10 підпункту 12.3 статті 12, статті 291-296 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», сесія Почаївської міської ради

вирішила:

1. Встановити на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади єдиний податок на 2020 рік.

2. Затвердити Єдиний податок для суб’єктів господарювання, та його елементи ( 
Додатокі).

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

4. Надати в Кременецьку ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області інформацію 
щодо ставок єдиного податку на території Почаївської ОТГ на 2020 рік.

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

6. Рішення №1406 від 27 червня 2018 року визнати таким, що втратило чинність 
з моменту набрання чинності даного рішення.

7. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

Чубик А.В.

В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення про встановлення 
єдиного 
податку на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Почаївської 
міської ради 
від 25 червня 2019 р. № 19

Єдиний податок для суб'єктів господарювання, та його елементи

Єдиний податок встановлюється відповідно до статей 291-296 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ із змінами та доповненнями та є 
обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.

1. Платники єдиного податку.
1.1. Платниклмиєдиного податку д суУ ’єкти господарювадня — фізичніта 

юридичні особи з податковою адресою у межах Почахвсько'! міської об’єднаної 
територіальної громади, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності, і які самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали 
свідоцтва платника єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних 
місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг 
населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 
гривень;

2) друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську 
діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку 
та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері 
ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають 
сукупності таких критеріїв:

- не видористовуюсь працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з 
ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які 

надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого 
майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з 
виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з 
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного 
утворення та напівдорогрціннрго каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать 
виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, 
вссаоовленин для тадрї групи;

Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою 
групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
- виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту взуття;
- виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
- виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
- виготовлення виробів з хутра за індо—ідуальоон замовленням;
- виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
- виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним 
замовленням;
- виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;



- додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
- виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту трикотажних виробів;
- виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
- виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним 
замовленням;
- послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
- виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
- виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів 
за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
- послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
- послуги з ремонту годинників;
- послуги з ремонту велосипедів;
- послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
- виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку 
та металовиробів;
- виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
- послуги з ремонту ювелірних виробів;
- прокат речей особистого користування та побутових товарів;
- послуги з виконання фоторобіт;
- послуги з оброблення плівок;
- послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
- послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
- вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
- послуги перукарень;
- ритуальні послуги;
- послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
- послуги домашньої прислуги;
- послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним 
замовленням.

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не 
обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно- 
правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 
5000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:
а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 
дорівнює або перевищує 75 відсотків;

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 
фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про 
фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких вимог:

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської 
продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої 
продукції та її продаж;

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси; 
не використовують працю найманих осіб;
членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у 

визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;



площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або 
користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але 
не більше 20 гектарів.

1.2. При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується 
визначення встановлене Податковим кодексом України.

1.3. Не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб'єкти 
господарювання, які здійснюють діяльність, визначену пунктом 291.5 статті 291 
Податкового кодексу України.

1.4. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти 
господарювання визначенні пунктом 291.5 і статті 291 Податкового кодексу України

2. Об’єкт оподаткування.
2.1. Об’єктом оподаткування є дохід платника єдиного податку, порядок 

визначення якого наведено в статті 292 Податкового кодексу України. База 
оподаткування для платників єдиного податку першої -другої груп носить фіксований 
характер і не залежить від суми одержаної виручки.

3. База оподаткування.
3.1. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої 

групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 
одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних 
насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня 
базового податкового (звітного) року.

3.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої 
групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є 
нормативна грошова оцінка ріллі в Тернопільській області, з урахуванням коефіцієнта 
індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року, 
встановленого Податковим кодексом України.

4. Ставка податку.
4.1. Почаївською міською радою встановлюються ставки єдиного податку для 

першої і другої груп платників. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються 
міською радою для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську 
діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний 
місяць

4.2. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 
відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у 
відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 % розміру прожиткового 
мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 % розміру мінімальної 
заробітної плати.

4.3. Всі інші ставки єдиного податку та їх особливості не зазначені у даному 
Положенні встановлюються та застосовуються у відповідності до положень пунктів 
293.3-293.9 статті 293 Податкового кодексу України.

5. Порядок обчислення податку.
5.1. Нарахування ав<шсовихвнесків дляплатниківнииноєдподаткупершої і 

другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника 



єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду 
щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

5.2. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за 
місцем податкової адреси.

5.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 
господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської 
ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та 
перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний 
розмір ставки єдиного податку, встановлений цим пунктом для відповідної групи 
платників єдиного податку

5.4. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують 
працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного 
календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, 
підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває ЗО і більше 
календарних днів.

5.5. Обчислення та сплата податку платниками четвертої групи здійснюється в 
порядку та на умовах визначених пунктом 295.9 статті 295 Податкового кодексу 
України.

6. Податковий період.
6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, 

другої та четвертої груп є календарний рік.
6.2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої 

групи є календарний квартал.

6.3. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця 
податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього 
місяця податкового (звітного) періоду.

6.4. Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених 
сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації' до 31 
грудня того ж року.

6.5. Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, 
що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.

7. Строк та порядок сплати податку.
7.1. Сплата єдиного податку платниками першої — третьої груп здійснюється за 

місцем податкової адреси, платниками четвертої групи за місцем розташування 
земельної ділянки.

7.2. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок 
шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного 
місяця.

7.3. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку 
авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як 
до кінця поточного звітного року.

7.4. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок 
протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації 
за податковий (звітний) квартал.

7.5. Платники єдиного податку четвертої групи сплачують податок 
щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним 
днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у І кварталі — 10 відсотків;
у II кварталі — 10 відсотків;
у III кварталі - 50 відсотків;
у IV кварталі - 30 відсотків;



8. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і 
зборів платниками єдиного податку.

8.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та 
подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;
2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що 

отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої - 
третьої групи (фізичної особи);

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, 
місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на 
додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які 
обрали ставку єдиного податку, визначену Податковим Кодексом України, а також що 
сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за 
земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої - 
третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку 
четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку 
четвертої групи.

8.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж 
зазначені у цій статті, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах 
та у строки, встановлені Податковим КодексомУкраїни.

8.3. Інші особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які 
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються 
главою 1 розділу XIV Податкового Кодеру України.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Код КОАТУУ 6123410500

від 25 червня 2019 р.

Про встановлення
ставок і пільг із сплати земельного 
податку на 2020 рік

Відповідно до статей 7, 10, підпункту 12.3 статті 12, статей 269-289 Податкового 
кодексу України; від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), 
Постанови КМУ №483 від 24.05.2017 року «Про затвердження форм типових рішень 
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки» та керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

вирішила:

1. Встановити на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
у 2020 р:
1) Податок на землю згідно з додатком 3.
2) Ставки земельного податку згідно з додатком 1;
3) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 
статті 284

Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

3. Надати в Кременецьку ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області інформацію 
щодо ставок та наданих пільг юридичним та фізичним особам зі сплати 
земельного податку за формою затвердженою Постановою КМУ №483 від 
24.05.2017 року.

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

5. Рішення набирає чиппбета з 0;П01.2р20 року.

J7z '' УЗ моменту наїдки даногр рішення визнати таким, що втратило
ть рішення Почаївської й ади _Ngl 405 від 27 червня 2018 року.

6. 
чинність рішення Почаївської М.

Г’Міський голова
Чубик А.В.

В.С. Бойко
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Додаток №1 

до рішення про встановлення ставок 
та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Почаївської міської ради 
від 25 червня 2019 р. № (У 1

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці на які поширюється дія рішення ради:

Код 
області

Код 
району

Код 
згідно 3 

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної 
одиниці об’єднаної територіальної громади

19 1909 6123410500 місто Почаїв

19 1909 6123488201 село Старий Тараж

19 1909 6123488202 село Комарин

19 1909 6123410501 село Затишшя

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено

КОД Найменування
для 

оридичню 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
оридичню 

осіб

для 
фізичних 

осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 1,000 1,000 1,000 1,000

01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 1,000 1,000 1,000
01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства 1,000 1,000 1,000 1,000

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 1,000 1,000 1,000 1,000

01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 1,000 1,000
01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 1,000 1,000
01.07 Для городництва 1,000 1,000 1,000 1,000
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 1,000 1,000 1,000 1,000



з

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельв і ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено

код Найменування
для 

юридичний 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
юридичний 

осіб

для 
фізичних 

осіб
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000 1,000 1,000
01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства 1,000 1,000 1,000 1,000

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві 1,000 1,000 1,000 1,000

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції 1,000 1,000 1,000 1,000

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 1,000 1,000 1,000 1,000

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

1,000 1,000 1,000 1,000

02 Землі житлової* забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,075 0,075 5,000 5,000

02.02 Для колективного житлового будівництва 0,075 0,075 5,000 5,000

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку

0,075 0,075
5,000 5,000

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання

0,075 0,075
5,000 5,000

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,075 0,075 5,000 5,000

02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,075 0,075 5,000 5,000

02.07 Для іншої житлової забудови 0,075 0,075 5,000 5,000

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

0,075 0,075
5,000 5,000

03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування

1,9 1,9 5,000 5,000

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти

1,9 1,9
5,000 5,000

03.03 Для будівництва та обслуговування 1,9 1,9 5,000 5,000



4

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельн і ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
норма' гивну 

грошову оцінку 
яких не проведено

код Найменування
для 

орвдичнш 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
юридичний 

осіб

для 
фізичних 

осіб
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій

1,9 1,9
5,000 5,000

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно- 
просвітницького обслуговування

1,9 1,9
5,000 5,000

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій та 
органів

1,9 1,9 5,000 5,000

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі

1,9 1,9
5,000 5,000

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування

1,9 1,9
5,000 5,000

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ

1,9 1,9
5,000 5,000

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури

1,9 1,9
5,000 5,000

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки

1,9 1,9
5,000 5,000

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування

1,9 1,9
5,000 5,000

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування

1,9 1,9
5,000 5,000

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС

1,9 1,9
5,000 5,000

03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови

1,9 1,9
5,000 5,000

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

1,9 1,9
5,000 5,000

04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання 3,000 3,000 5,000 5,000



5

В>ид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельн і ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено

код Найменування
для 

оридичню 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
юридичний 

осіб

для 
фізичних 

осіб
біосферних заповідників

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 3,000 3,000 5,000 5,000

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 3,000 3,000 5,000 5,000

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 3,000 3,000 5,000 5,000

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків 3,000 3,000 5,000 5,000

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків 3,000 3,000 5,000 5,000

04.07 Для збереження та використання парків - 
пам’яток садово-паркового мистецтва 3,000 3,000 5,000 5,000

04.08 Для збереження та використання 
заказників 3,000 3,000 5,000 5,000

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ 3,000 3,000 5,000 5,000

04.10 Для збереження та використання пам’яток 
природи 3,000 3,000 5,000 5,000

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків 3,000 3,000 5,000 5,000

05 Землі іншого природоохоронного призначення
Об Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 

властивості, які використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 3,000 3,000 5,000 5,000

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів 3,000 3,000 5,000 5,000

06.03 Для інших оздоровчих цілей 3,000 3,000 5,000 5,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3,000 3,000 5,000 5,000

07 Землі рекреаційного призначення
07.01' Для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення 3,000 3,000 5,000 5,000



6

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельн і ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено

код Найменування
для 

оридичню 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
оридичню 

осіб

для 
фізичних 

осіб
07.02 Для будівництва та обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту 3,000 3,000 5,000 5,000

07.03 Длй індивідуального дачного будівництва 3,000 3,000 5,000 5,000
07.04 Для колективного дачного будівництва 3,000 3,000 5,000 5,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3,000 3,000 5,000 5,000

08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 

культурної спадщини 3,000 3,000 5,000 5,000

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів 3,000 3,000 5,000 5,000

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення 3,000 3,000 5,000 5,000

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3,000 3,000 5,000 5,000

09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг 0,1 0,1 0,1 од

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення 0,1 0,1 0,1 0,1

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

0,1 0,1 0,1 0,1

10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними 

об’єктами 3,000 3,000 5,000 5,000

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами 3,000 3,000 5,000 5,000

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення 3,000 3,000 5,000 5,000

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і каналами

3,000 3,000 5,000 5,000

10.05 Для догляду за береговими смугами 3,000 3,000 5,000 5,000



7

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельв і ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено

код Найменування
для 

юридичнш 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
юридичний 

осіб

для 
фізичних 

осіб
водних шляхів

10.06 Для сінокосіння 3,000 3,000 5,000 5,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 3,000 3,000 5,000 5,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей

3,000 3,000 5,000 5,000

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 3,000 3,000 5,000 5,000
10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд

3,000 3,000 5,000 5,000

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв 
та інших лікувально-оздоровчих закладів у 
межах прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів

3,000 3,000 5,000 5,000

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3,000 3,000 5,000 5,000

11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами

3,000 3,000 5,000 5,000

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості

3,000 3,000 5,000 5,000

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та спорзу^д] 
будівельних організацій та підприємств

3,000 3,000 5,000 5,000

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та 
гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води)

3,000 3,000 5,000 5,000

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3,000 3,000 5,000 5,000



8

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельн і ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено

код Найменування
для 

юридичний 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
юридичний 

осіб

для 
фізичних 

осіб
12 Землі транспорту
12,01 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд залізничного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд морського транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд річкового транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства

3,000 3,000 5,000 5,000

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд авіаційного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000

12.07 Для розміщенім та експлуатації будівель і 
споруд міського електротранспорту 3,000 3,000 5,000 5,000

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій

3,000 3,000 5,000 5,000

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд іншого наземного транспорту 3,000 3,000 5,000 5,000

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3,000 3,000 5,000 5,000

13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій 3,000 3,000 5,000 5,000

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
та споруд об’єктів поштового зв’язку 3,000 3,000 5,000 5,000

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку 3,000 3,000 5,000 5,000

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та 
для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3,000 3,000 5,000 5,000

14 Землі енергетики
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Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельи 
за ме> 

населених 
норма' 

грошову 
яких не п

і ділянки 
ками 
пунктів, 

гивну 
оцінку 

роведено

КОД Найменування
для 

юридичний 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
оридични) 

осіб

для 
фізичних 

осіб
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій

3,000 3,000 5,000 5,000

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації 
та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії

3,000 3,000 5,000 5,000

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3,000 3,000 5,000 5,000

15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил 3,000 3,000 5,000 5,000

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії

3,000 3,000 5,000 5,000

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби 3,000 3,000 5,000 5,000

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ 3,000 3,000 5,000 5,000

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 3,000 3,000 5,000 5,000

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки 3,000 3,000 5,000 5,000

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, утворених відповідно до законів, 
військових формувань

3,000 3,000 5,000 5,000

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду

3,000 3,000 5,000 5,000

16 Землі запасу 1,000 1,000 5,000 5,000
17 Землі резервного фонду 1,000 1,000 5,000 5,000
18 Землі загального користування 1,000 1,000 5,000 5,000
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 

збереження та використання земель 1,000 1,000 5,000 5,000
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Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження)

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено

код Найменування
Для 

оридичниз 
осіб

для 
фізичних 

осіб

для 
оридичниз 

осіб

для 
фізичних 

осіб
природно-заповідного фонду

Міський голова В.С.Бойко
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Додаток 2

до рішення про встановлення ставок 
та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Почаївської міської ради 
від 25 червня 2019 р. № 1319

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 
кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці на які поширюється дія рішення ради:

Код 
області

Код 
району

Код 
згідно 3 

КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці об’єднаної* територіальної громади

19 1909 6123410500 місто Почаїв

19 1909 6123488201 село Старий Тараж

19 1909 6123488202 село Комарин

19 1909 6123410501 село Затишшя

Група платників, категорія/цільове призначення 
земельних ділянок

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за 

рік)
1. Фізичні особи2

1.1. інваліди першої і другої групи 100%

1.2. Які виховують трьох і більше дітей віком до 18 
років 100%

1.3. Пенсіонери (за віком) 100%
1.4. Ветерани війни та особи, на яких поширюється 

дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»

100%

1.5. Визнані законом особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 100%

2. Юридичні особи
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2.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади 
громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи 
громадських організацій інвалідів

100%

2.2. громадські організації інвалідів України,
підприємства та організації, які засновані громадськими 
організаціями інвалідів та спілками громадських організацій 
інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього 
календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне 
місце роботи, становить не менш ж 50 відсотків 
середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 
складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить 
протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми 
загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та 
організації громадських організацій інвалідів мають право 
застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право 
користування такою пільгою, який надається уповноваженим 
органом відповідно до Закону України "Про основи

100%

соціальної захищеності інвалідів в Україні".У разі порушення 
вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, 
їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми 
податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням 
інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.'

•

2.3. бази олімпійської та параолімпійської підготовки, 
перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України 100%

2.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 
незалежно від форми власності і джерел фінансування, 
заклади культури, науки (крім національних та державних 
дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, фізичної культури та спорту, які 
повністю утримуються за рахунок коштів державного або 
місцевих бюджетів

100%

2.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні 
заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі 
санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які 
знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, 
які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі 
виключення таких підприємств, установ та організацій з 
Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація 
подається платником податку протягом 30 календарних днів 
з дня виключення, а податок сплачується починаючи з 
місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 
виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

100%

2.6. органи місцевого самоврядування, підприємства, 
установи та організації комунальної форми власності 100%
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2.7. державні та комунальні центри олімпійської 
підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри 
фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної 
культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні 
школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої 
спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і 
спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств, їх місцевих осередків та відокремлених 
підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, 
на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення 
таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій, декларація подається платником 
податку протягом ЗО календарних днів з дня виключення, а 
податок сплачується починаючи з місяця, наступного за 
місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій.

100%

2.8. підприємства, установи, організації тощо, у 
власності чи користуванні яких перебувають землі природно- 
заповідного та іншого природоохоронного призначення, а 
також історико-культурного призначення

100%

3. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) 
та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та 
земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого 
сільськогосподарського податку - на період дії єдиного податку 
четвертої групи

100%

Група платників, категорія/цільове призначення 
земельних ділянок

Розмір ПІЛЬГИ 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за 

Рік)

Група платників: органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування.
Категорія - землі громадської забудови.
Цільове призначення - 03.01 для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування

100

Група платників: заклади, установи та організації, військові 
формування утворені відповідно до Законів України, Збройні 
Сили України, які повністю утримуються за рахунок 
державного або місцевого бюджетів.
Категорія - землі громадської забудови.
Цільове призначення - 03.01 для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади таґ'місцевого 
самоврядування /

___________________________________________________________

100

z
Міський голова г В.С.Бойко
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Додаток З 
до рішення про встановлення ставок 

та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням сесії Почаївської міської ради 

від 25 червня 2019 р. № /у /9

Про оподаткування платою за землю, в частині земельного податку

Плата за землю, в частині земельного податку встановлюється відповідно до 
статей 269-289 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ із змінами та 
доповненнями та є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.

1. Платники плати за землю, в частині земельного податку.
1.1. Платниками земельного податку є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
- землекористувачі. •

2. Об’єкти оподаткування.
2.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є:

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
- земельні частки (паї), які перебувають у власності.

2.2. Не сплачується податок за:
- сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених 

відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, 
гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і 
хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження 
щодо ведення сільського господарства;

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або 
у стадії сільськогосподарського освоєння;

- земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які 
використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - 
землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним 
озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, 
транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, 
шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення 
іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за 
межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують 
функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) параперьні об'їзні дородщ поромні і^срсправи. <^лііго:за:кисні штерупо і 
насадження, паитиневинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні 
насадження, шумові екрани, очисні споруди;
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б) іанчдки или дтояски тринспарту і відпочинку, сіуіадал гаражи резервуарв 
для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування 
великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що 
перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності 
господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) 
належить державі;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та 
фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та 
виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними 
насадженнями, генофо^^ими колекціями та розсадниками багаторічних плодових 
насаджень;

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
- земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які 

відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана 
Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них 
земельними ділянками на безоплатній основі.

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших 
будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, 
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

3. База оподаткування.
3.1. Базою оподаткування земельним податком є:
- нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта 

індексації;
- площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставки податку.
4.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у 

власності або користуванні фізичних та юридичних осіб, за земельні ділянки 
розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких проведено 
(незалежно від місцезнаходження) встановлюється у відсотках від бази 
оподаткування. (Додаток №1.1)

4.2. Ставки земельного податку за земельні ділянки розташовані за межами 
населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюється у 
відсотках від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Тернопільській 
області (Додаток №1.1).

4.3. Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, 
що визначається податковим законодавством.

4.4. Ставки податку за один гектар тaлісових земель, які надані у встановленому 
порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються 
відповідно до статті 274 Податкового кодексу України.

4.5. Ставки податку за один гектар лісових земель встановлюються відповідно 
до статтей 274 та 277 Кодексу.

4.6. Ставка земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у 
постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної 
форми власності) незалежно від цільового призначення - 5,0 % від бази 
оподаткування;

5.Пільги  зі сплати земельного податку.
5.1. Перелік пільг для фізичних осіб.
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Від сплати податку звільняються:
- інваліди першої і другої групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної 
категорії фізичних осіб пунктом 5.1., поширюється На одну земельну ділянку за кожним 
видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 
гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш 
як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;
- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи 
власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови 
передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного 
податку четвертої групи.

Якщо фізична особа, визначена у 5.1., має у власності декілька земельних ділянок 
одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову 
заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної 
ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового 
податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

5.2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб.
Від сплати податку звільняються:
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи 

прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені 
відповідно до Законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за 
рахунок державного або місцевих бюджетів;

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, 
реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які 
засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій 
інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця 
кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менти як 50 
відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за 
умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не 
менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають 
право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою 
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пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно До Закону України "Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх 
підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, 
приіндексивьні з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із 
законодавством;

- бази олімпійської та пьрьинімпійськиї підготовки, перелік яких затверджується 
Кабінетом Міністрів України.

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і 
джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних 
дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної 
культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або 
місцевих бюджетів.

- державні та комунальні дитячі сьньтирни-куриатні заклади та заклади 
оздоровлення і відпочинку, а також дитячі сьньтиани-куриатні та оздоровчі заклади 
України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є 
неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ 
та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку 
протягом ЗО календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з 
місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій;

- державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної 
майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної 
культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри 
олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі 
спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних 
товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та 
включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на 
яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з 
Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником 
податку протягом ЗО календарних днів з дня виключення, а податок сплачується 
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій.

5.3. Право на пільгу для фізичних та юридичних осіб:
- якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від 

сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У 
разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що 
настає за місяцем, у якому втрачено це право.

- якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в 
оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі 
земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується 
на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, 
споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, 
дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і 
джерел фінансування.

6. Порядок обчислення.
6.1. Порядок обчислення земельного податку.
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Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного 
кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері 
земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у 
сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за 
запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки 
подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму 
податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають 
відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки 
податкову декларацію на поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за 
місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних 
декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника 
плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження 
нової нормативної грошової оцінки землі.

6.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову 
декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 
лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

6.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладенйми договорами 
оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 
календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за 
землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за 
місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами 
(за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за 
місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення 
про внесення податку.

6.5. У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - 
юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок 
сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того 
місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим 
власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - 
фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає 
(вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання 
інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий 
орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. 
Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого 
органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

- розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні 
платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
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У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, 
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, 
зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за 
місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів 
перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення- 
рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим 
(відкликаним).

6.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній 
власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням 
прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх 
згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній 
частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній 
сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні 
кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них 
пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з 
урахуванням прибудинкової території.

6.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на 
суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5.1. за земельні 
ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до 
складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із 
земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, 
встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими 
керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким 
відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування 
автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які 
перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

7. Податковий період для плати за землю.
7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня 

того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із 
набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути 
меншим 12 місяців).

І

8. Строк та порядок сплати плати за землю.
8.1. Власвлксземлз тл зсаIлзкoтарориaті cчлaипютьплaту зт ззмлю лдізі 

виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою 
плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або 
користуванні у поточному році.
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8.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум 
проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки 
щороку до 1 травня.

8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій 
декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та 
землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за 
податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом ЗО 
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) 
місяця.

8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у 
тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та 
землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за 
податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом ЗО 
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) 
місяця.

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення 
податкового повідомлення-рішення.

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за 
земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням 
прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної 
реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), 
окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за 
площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди 
земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому 
будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх 
частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати 
державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

8.9. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове 
(податкові) повідомлення-рішення у строки, встановлені цією статтею, фізичні особи 
звільняються від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату 
податкового зобов’язання.

8.10. Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові 
(звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 
Податкового Кодексу України.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТАСЕСІЯ

РІШЕННЯ

Код КОАТУУ 6123410500
від 25 червня 2019 р. № Wo
Про встановлення
ставок і пільг із сплати податку 
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на 2020 рік

Відповідно до статей 7, 10, підпункту 12.3 статті 12, статті 266 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями), 
Постанови КМУ №483 від 24.05.2017 року «Про затвердження форм типових рішень 
про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки» та керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Почаївської міської 
ради

вирішила:

1. Встановити на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади у 2020 році:

1) Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки згідно з 
додатком З

2) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
згідно з додатком 1;

3) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком 
згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

3. Надати до Кременецької ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області інформацію 
щодо ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на 2020 рік.

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

5. З моменту та^уйя^инніості даного рішення визнати таким, що втратило 
чинність рішення Прчшв'бької^ірі/кє^ади №1403 від 27 червня 2018 року.

6. Рішення/набгає .2020 року.
о 1 ’ *

Міський головас о.
Ж *

В.С. Бойко

Чубик А.В.
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Додаток 1

до рішення про встановлення 
ставок та пільг із сплати податку 
на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Почаївської міської 
ради від 25 червня 2019 р. № / $ 0

СТАВКИ 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці Почаївської міської об’єднаної

територіальної громади на які поширюється дія рішення ради:

Код 
області

Код 
району

Код ЗГІДНО 3 

КОАТУУ

Найменування адміністративно- 
територіальної одиниці об’єднаної 

територіальної громади

19 1909 6123410500 місто Почаїв

19 1909 6123488201 село Старий Тараж

19 1909 6123488202 село Комарин

19 1909 6123410501 село Затишшя

Класифікація будівель та споруд
Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати)

код Найменування
для 

юридичних осіб 
(1 зона)

для
фізичних осіб 

(1 зона)

11 Будівлі житлові

111 Будинки одноквартирні

1110 Будинки одноквартирні

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 0,500 0,500

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної 
комфортності

0,500 0,500

1110.3 Будинки садибного типу 0,500 0,500

1110.4 Будинки дачні та садові 0,500 0,500

112 Будинки з двома та більше квартирами



з

Класифікація будівель та споруд
Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати)

код Найменування
для

юридичних осіб 
(1 зона)

для 
фізичних осіб 

(1 зона)

1121 Будинки з двома квартирами

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,500 0,500

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної 
комфортності 0,500 0,500

1122 Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 0,500 0,500

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 
комфортності, індивідуальні

0,500 0,500

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,500 0,500

113 Гуртожитки

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,500 0,500

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних 
закладів

0,500 0,500

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 0,500 0,500

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та 
інвалідів

0,500
0,500

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 0,500 0,500

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 0,500 0,500

1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,500 0,500

12 Будівлі нежитлові

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,500 0,500
1211.2 Мотелі 0,500 0,500
1211.3 Кемпінги 0,500 0,500
1211.4 Пансіонати 0,500 0,500
1211.5 Ресторани та бари 0,500 0,500
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,500 0,500

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,500 0,500
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,500 0,500

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не 
класифіковані раніше s 0,500 0,500

122 Будівлі офісні

1220 Будівлі офісні
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Класифікація будівель та споруд
Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати)

код Найменування
для 

юридичних осіб 
(1 зона)

для 
фізичних осіб 

(1 зона)

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 
управління

0,500
0,500

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,500 0,500

1220.3 Будівлі органів правосудця 0,500 0,500

1220.4 Будівлі закордонних представництв 0,500 0,500

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових 
підприємств

0,500
0,500

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних 
цілей інші

0,500
0,500

123 Будівлі торговельні

1230 Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,500 0,500

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 0,500 ‘ 0,500

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,500 0,500

1230.4 їдальні, кафе, закусочні тощо 0,500 0,500

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 
громадського харчування

0,500
0,500

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,500 0,500

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,500 0,500

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного 
транспорту

0,500
0,500

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,500 0,500

1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,500 0,500

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 
транспорту

0,500
0,500

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з 
ними будівлі

0,500
0,500

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,500 0,500

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, 
телефонних станцій, телекомунікаційних центрів 
тощо

0,500

0,500

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 
трамвайні та тролейбусні депо

0,500
0,500

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,500 0,500

1242 Гаражі
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Класифікація будівель та споруд
Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати)

код Найменування
для

юридичних осіб 
(1 зона)

для 
фізичних осіб 

(1 зона)

1242.1 Гаражі наземні 0,500 0,500

1242.2 Гаражі підземні 0,500 0,500

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,500 0,500

1242.4 Навіси для велосипедів 0,500 0,500

125 Будівлі промислові та склади

1251 Будівлі промислові

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 
металообробної промисловості

0,500
0,500

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 0,500 0,500

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної 
промисловості

0,500
0,500

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 0,500 0,500

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 0,500 0,500

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості

0,500
0,500

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та 
целюлозно-паперової промисловості

0,500
0,500

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, скляної та 
фарфоро-фаянсової промисловості

0,500
0,500

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне

0,500
0,500

1252 Резервуари, силоси та склади

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродукті в та газу 0,500 0,500

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,500 0,500

1252.3 Силоси для зерна 0,500 0,500

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,500 0,500

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,500 0,500

1252.6 Холодильники 0,500 0,500

1252.7 Складські майданчики 0,500 0,500

1252.8 Склади універсальні 0,500 0,500

1252.9 Склади та сховища інші 0,500 0,500

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 
призначення

1261 Будівлі для публічних виступів

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,500 0,500

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних 0,500 0,500



6

Класифікація будівель та споруд
Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати)

код Найменування
для 

юридичних осіб 
(1 зона)

для 
фізичних осіб 

(1 зона)
виступів

1261.3 Цирки 0,500 0,500

1261.4 Казино, ігорні будинки 0,500 0,500

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,500 0,500

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,500 0,500

1262 Музеї та бібліотеки

1262.1 Музеї та художні галереї 0,500 0,500

1262.2 Бібліотеки, книгосховища 0,500 0,500

1262.3 Технічні центри 0,500 0,500

1262.4 Планетарії 0,500 0,500

1262.5 Будівлі архівів 0,500 0,500

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 0,500 0,500

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно- 
вишукувальних установ

0,500
0,500

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,500 0,500

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 
закладів

0,500
0,500

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 
закладів

0,500
0,500

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних 
закладів

0,500
0,500

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для 
дітей з особливими потребами

0,500
0,500

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,500 0,500

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 0,500 0,500

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів 
інші

0,500
0,500

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 
обслуговування, навчальних закладів

0,500
0,500

1264.2 Лікарні профільні, диспансери 0,500 0,500

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, 
пологові будинки

0,500
0,500

1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування 
та консультації

0,500
0,500

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 
Збройних Сил

0,500
0,500
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Класифікація будівель та споруд
Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати)

код Найменування
для 

юридичних осіб 
(1 зона)

для
фізичних осіб 

(1 зона)

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри 
функціональної реабілітації

0,500
0,500

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі 
інші

0,500
0,500

1265 Зали спортивні

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 
тенісні тощо

0,500
0,500

1265.2 Басейни криті для плавання 0,500 0,500

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,500 0,500

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,500 0,500

1265.5 Тири 0,500 0,500

1265.9 Зали спортивні інші 0,500 0,500

127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства
1271.1 Будівлі для тваринництва 0,300 0,300

1271.2 Будівлі для птахівництва 0,300 0,300

1271.3 Будівлі для зберігання зерна 0,300 0,300

1271.4 Будівлі силосні та сінажні 0,300 0,300

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та 
виноробства

0,300 0,300

1271.6 Будівлі тепличного господарства 0,300 - 0,300

1271.7 Будівлі рибного господарства 0,300 0,300

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 0,300 0,300

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 0,300 0,300

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 0,500 0,500
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,500 0,500
1272.3 Цвинтарі та крематорії 0,500 0,500
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури 0,500 0,500
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, 

що охороняються державою
0,500

0,500

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 0,500 0,500
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше
1274.1 Казарми Збройних Сил 0,500 0,500
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб 0,500 0,500
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих 0,500 0,500
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Класифікація будівель та споруд
Ставки податку за 1 кв. метр 
(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати)

код Найменування
Для 

юридичних осіб 
(1 зона)

для 
фізичних осіб 

(1 зона)
ізоляторів

1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,500 0,500
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,500 0,500

СМіський голова
Г
/Ь.С. Бойко
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Додаток 2 

до рішення про встановлення ставок 
та пільг із сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки 
на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії Почаївської міської 
ради від 25 червня 2019 р. № 19 0

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці Почаївської міської об’єднаної

територіальної громади на які поширюється дія рішення ради:

Код 
області

Код 
району

Код згідно 3 
КОАТУУ

Найменування адміністративно- 
територіальної одиниці об’єднаної 

територіальної громади

19 1909 6123410500 місто Почаїв

19 1909 6123488201 село Старий Тараж

19 1909 6123488202 село Комарин

19 1909 6123410501 село Затишшя

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового зобов’язання 
за рік)

Група платників: фізичні особи.
Категорія - інваліди І та П групи.
Класифікація будівель та споруд -11. будівлі житлові

100

Група платників: фізичні особи.
Категорія - особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 
18 років.
Класифікація будівель та споруд -11. будівлі житлові

100

Група платників: фізичні особи. 
Категорія - пенсіонери (за віком).
Класифікація будівель та споруд -11. будівлі житлові

100

Група платників: фізичні особи.
Категорія - ветерани війни та особи, на яких поширюється дія 100
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Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту».
Класифікація будівель та споруд -11. будівлі житлові
Група платників: фізичні особи.
Категорія - особи, визнані законом особами, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Класифікація будівель та споруд -11. будівлі житлові

100

Група платників: фізичні особи. 
Категорія - всі фізичні особи.
Класифікація будівель та споруд - об’єкти нежитлової 
нерухомості визначені підпунктом « е » пункту 14.1.129і ПКУ 
«господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) 
приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, 
майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, 
трансформаторні підстанції тощо»

100

Група платників: фізичні особи.
Категорія - сільськогосподарські товаровиробники 
Класифікація будівель та споруд - 1271. будівлі 
сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 
господарства, які призначені для використання безпосередньо 
у сільськогосподарській ДІЯЛЬНОСТІ

50

I

Міський голова В.С.Бойко
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Додаток З

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Почаївської 
міської ради від 25 червня 2019 
р. № /W

Про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінним від 
земельної ділянки

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється 
відповідно до статті 266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ (із 
змінами та доповненнями), та є обов’язковим до виконання юридичними та 
фізичними особами на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади.

1. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
1.1. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є 

фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів 
житлової та/або нежитлової нерухомості на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох 
осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй 
частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з 
таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є 
кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування.
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому 

числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, 
створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок 
відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх 
спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах 
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі 
їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
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ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з 

аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Почаївської міської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям- 

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним 
такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями 
(батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами 
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих 
архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення 
промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для 
використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності 
громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, 
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та 
використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи 
ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями 
добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в 
яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів' незалежно від 
форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх 
послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно- 
курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих 
санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які 
знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і 
внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У 
разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається 
платником податку протягом ЗО календарних днів з дня виключення, а податок 
сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення 
з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів 
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного 
здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої 
спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд 
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та 
відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій 
з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником 
податку протягом ЗО календарних днів з дня виключення, а податок сплачується 
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської 
підготовки;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним 
сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.
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3. База оподаткування.
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової 

нерухомості, в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому 

числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється 
контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника 
податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі 
їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами 
самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на 
підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Ставки податку.
4.1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

встановлюється у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати встановленої 
законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр бази 
оподаткування для фізичних і юридичних осіб (Додаток №1).

5. Пільги зі сплати податку.
5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 

одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового 
будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період 
(рік).

5.2. Пільги зі сплати податку для фізичних осіб власників житлової та 
нежитлової нерухомості (Додаток 2).

5.3. Пільги з податку з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не 
надаються на:

- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів 
перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням;

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою 
одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 
підприємницькій діяльності).

5.4. Пільги з податку з об’єктів нежитлової нерухомості, для фізичних осіб не 
надаються на господарські (присадибні) будівлі, що використовуються фізичними 
особами-підприємцями у підприємницькій діяльності.

6. Порядок обчислення податку.
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які 

перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за
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місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у
такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, 
в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, 
зменшеної відповідно до пункту 5.1. та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової 
нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із 
сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пункту 5.1. та 
відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних 
видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної 
площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до пункту 5.1. та відповідної ставки 
податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням пункту 5.1. розподіляється 
контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з 
об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 
нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 
юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних 
метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, 
збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості 
(його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за 
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із 
загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки 
податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та 
відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за 
місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, 
надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його 
податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим 
податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової 
нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в 
якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в 
десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням 
об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику 
податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень 
про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи 
за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 
перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого 
органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлоитїтгоабо нсжитлоиої іісруномості, в томучислі їх частоа, що 
перебувають у власності платника податку;
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- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, 

що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, 

підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, 
зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання 
платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове 
податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення 
вважається скасованим (відкликаним-!).

6.2. Платнлаи податку - юридичні особо самостійно ончисдююль суму пмуатод 
станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому 
органу за місцезнаходженням оа’єкиа/са’єкиів оподаткування декларацію з розбивкою 
річної суми рівними частками поквартально.

Щодо нсвссивсченсго (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлсвсї 
нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 
календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок 
сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до 
іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника 
за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право 
власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з 
місяця, в якому він набув право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику 
після отримання інформації про перехід права власності.

У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податксве/тсдаиксві 
повідомлення-рішення у сичскд, фізичні особи звільняються від відповідальності, 
передбаченої Податковим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зсасв’язання.

Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові 
(звітні) періоди (чскд) в межах строків, визначених Податковим Кодексом України.

7. Податковий період.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Строк та порядок сплати податку.
Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і 

зараховується до бюджету Почаївської міської об’єднаної иечдисчіальної громади 
згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. Строк та порядок подання звітності
9.1 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення- 
рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що 
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

9.2 У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове 
повідомлення-рішення у строки, встановлені пунктом 266.7.2 Податкового кодексу 
України, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Кодексом за 
несвоєчасну сплату податкового зобов^а^и.

\



2

Додаток 1 
до рішення № ї від

25 червня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Почаївської
міської ради від 25
червня 2019р. № /£І/

ПОЛОЖЕННЯ 
про оподаткування туристичним збором

Туристичний збір встановлюється відповідно до статті 268 Податкового 
кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ 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 "в" 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 
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кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях 
проживання (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.

5. 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, укладеногеґзЬідповідною радою.

Міський голова ) В.С. Бойко



Додаток 2 
до рішення сесії Почаївської міської ради 

№ /&£ і від 25 червня 2019 року

Перелік податкових агентів, що можуть здійснювати справляння туристичного збору 
на території Почаївської ОТГ у 2020 році

№п/п Ідентифікаційний код Найменування 
агента

Найменування місця 
справляння збору та 

його адреса

Юридична адреса

і 36992066 ТзОВ «РЕЙКАРЦ 
ПОЧАЇВ»

Готель «Reikartz Почаїв», 
м. Почаїв, вул. 
Лосятинська, 4

79008, Львівська обл., 
місто Львів, ВУЛИЦЯ 

ДРУКАРСЬКА, будинок 
9

2 37641352 ТОВ 
«ПРОГРЕСИВНИЙ 

АЛЬЯНС

«PremierHotelPochaiv» м. 
Почаїв, вул. Возз’єднання, 

3

47025, Тернопільська 
обл., Кременецький
район, місто Почаїв, 
ВУЛИЦЯ
ВОЗЗ’ЄДНАННЯ, 
будинок 3

3 1976805658 Собчук Віктор 
Юхимович

«PremierHotelPochaiv» 
м. Почаїв, вул. 
Возз’єднання, 3

47025, Тернопільська 
обл., Кременецький
район, місто Почаїв, 
ВУЛИЦЯ
ВОЛИНСЬКА, будинок 
78

4 2256306308 Галаган Галина
Петрівна

Готель «Гармонія» м.
Почаїв вул. Шевченка

За/2 •

47025, Тернопільська 
обл., Кременецький
район, місто Почаїв, 
ВУЛИЦЯ МАРКА
ВОВЧКА, будинок 1

5 2914407861 Зіньковська Ірина 
Серафимівна

Готель
«FamilyApartments 
Почаїв, м. Почаїв, 
вул. Шевченка, 9

47003, Тернопільська 
обл., місто Кременець, 
ПРОВУЛОК
КРАСНОГІРКА, 
будинок 16

6 2233417929 Довгушко Раїса 
Андріївна

\

Готель «», м. Почаїв 
вул. Шевченка, 9

47025, Тернопільська 
обл., Кременецький
район, місто Почаїв, 
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, 
будинок 106

7 3229712896 Шатківський 
Дмитро 

Валерійович

Готель «Софія» м. 
Почаїв, вул. 
Шевченка, 7

47025, Тернопільська 
обл., Кременецький
район, місто Почаїв, 
ВУЛИЦЯ 
РАДИВИЛІВСЬКА, 
будинок 77

Міський голова B.C. Бойко
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9.3 Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за 

податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 
Податкового кодексу України.

10. Відповідальність
10.1. За невиплату або ухилення' 

згідно чинного законодавства. /

Міський голова

від сплати податку настає відповідальність

В.С.Бойко

Zч



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 25 червня 2019 р. № IW

Про встановлення 
туристичного збору 
на території Почаївської ОТГ 
на 2020 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», сесія Почаївської міської ради

вирішила:

1. Встановити на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади туристичний збір на 2020 рік згідно з додатком 1.

2. Затвердити перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору 
згідно з додатком 2.

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

4. Надати в Кременецьку ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області інформацію 
щодо ставок туристичного збору на території Почаївської ОТГ на 2020 рік.

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

6. З моменту набуття чинності даного рішення визнати таким, що втратило 
чинність рішення Почаївської міської ради рішення №1743 від 01 березня 2019 року.

7. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

Чубик А.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 25 червня 2019 р. №
Про встановлення податку на майно 
в частині транспортного податку 
на 2020 рік

Відповідно до статей 7, 10, підпункту 12.3 статті 12, статті 267 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», сесія Почаївської міської ради

вирішила

1. Встановити на території Почаївської міської об’єднаної • територіальної 
громади податок на майно в частині транспортного податку на 2020 рік згідно з 
додатком 1.

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Почаївської міської ради.

3. Надати до Кременецької ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області інформацію 
щодо ставок податку на майно в частині транспортного податку на 2020 рік.

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

5. З моменту набуття чинності даного рішення визнати таким, що втратило 
чинність рішення Почаївської міської ради №1404 від 27 червня 2018 року.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

Міський голов;

Чубик А.В.
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Додаток № 1

До рішення про встановлення 
податку на майно в частині 
транспортного податку на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Почаївської

міської ради від 25 червня 2019 р. 
№

Про оподаткування транспортним податком
Транспортний податок встановлюється відповідно до статті 267 Податкового 

кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ із змінами та доповненнями та є 
обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.

1. Платники транспортного податку.
Платниками транспортного податку на території Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які 
мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові 
автомобілі, що є об’єктами оподаткування, відповідно до пункту 2.1.

2. Об’єкт оподаткування.
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не 

більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом 
Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму 
циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового 
автомобіля та розмішується на його офіційному веб-сайті.

3. База оподаткування.
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, 

відповідно до пункту 2.

4. Ставка податку.
Ставка податку встановлюється у розмірі 25000 гривень за кожен легковий 

автомобіль, що є об’єктом оподаткування, відповідно до пункту 2.

5. Порядок обчислення податку.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб 

здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та 

відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку 
контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового 
податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується 
фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на 
такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 
власнику після отримання інформації про перехід права власності.



з

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень 
про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи 
за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких 
нерезидентів.

Органи внутрішніх справ подають контролюючим органам за місцем реєстрації 
об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку 
фізичними та юридичними особами.

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом 
на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу 
за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми 
рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною 
особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на 
такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право 
власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до 
іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період 
з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на 
зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він 
набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику 
після отримання інформації про перехід права власності.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується 
пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в 
якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року 
податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за 
місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є 
об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не 
сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного 
заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним 
документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним 
органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) 
податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий 
автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення 
суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої 
постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є 
об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником 
податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про 
вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.,,

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація 
юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня 
складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до 
контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
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У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, 
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів 
(зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, 
перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем 
реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) 
йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення- 
рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за 
проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів 
оподаткування.

6. Податковий період.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строк та порядок сплати податку.
Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до бюджету Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до ЗО числа місяця, 

що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року

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

№ ІЗі-і

З метою належного та ефективного використання коштів 
місцевого бюджету, що спрямовуються на виконання заходів 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, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми щодо забезпечення заходів 
обороноздатності Держави на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2019 роки, згідно додатку 1

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

Міський голова

Чубик А.В.

В.С. Бойко



Додаток 1 
до рішення міської ради № /й/ З 

від 25 червня 2019 року

Зміни та доповнення, що вносяться до Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави
На території Почаївської міськї об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки

1. У додаток до Програми внести зміни та викласти у наступній редакції:

№ 
з/п

Назва напрямку 
діяльності 

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк 
викона 

ння 
заходу

Виконавці
Джерела 
фінансу

вання

Обсяг 
фінансування 

(вартість), 
тис. гривень

Очікуваний 
результат

2018 2019
1 Організація допризовної 

підготовки, проведення 
заходів військово - 
патріотичного виховання 
молоді та приписка 
юнаків до призовної 
дільниці

Придбання 
паливно- 
мастильних 
матеріалів

2018-
2019

Кременецький 
ОМВК, Почаївська 

міська рада

Місцевий 
бюджет

2,5 2,5 Забезпечення 
заходів 

допризовної 
підготовки в 
Почаївській 

МОТГ

2 Організація призову
громадян на строкову 
військову службу та 
призов офіцерів запасу 
на обов’язкову військову 
службу в ЗСУ та ІВФ

Придбання 
паливно- 
мастильних 
матеріалів для
своєчасного 
проведення 
оповіщення, 
розшуку та
доставки 
призовників та
офіцерів запасу на 
призовну 
дільницю, збірний 
пункт та військові 
частини;

2018-
2019

Кременецький
ОМВК, Почаївська 

міська рада

//

Місцевий 
бюджет

2,5 2,5 Забезпечення 
проведення 

заходів 
призову 

громадян 
в ЗСУ та ІВФ 
в Почаївській 

МОТГ



3 Організація відбору
громадян на військову 
службу за контрактом в 
ЗСУ

Придбання 
паливно- 
мастильних 
матеріалів для
проведення 
заходів агітаційно- 
рекламно- 
вербувальної 
роботи та
своєчасної 
доставки 
кандидатів до
військових 
частини;

2018-
2019

Кременецький 
ОМВК, Почаївська 

міська рада

Місцевий 
бюджет

7,5 7,5 Забезпечення 
проведення 

заходів 
відбору 

громадян на 
військову 
службу за 

контрактом 
в ЗСУ в 

Почаївській 
МОТГ

4 Організація проведення 
заходів мобілізаційної 
підготовки та мобілізації 
на території гроиади;

Придбання 
паливно- 
мастильних 
матеріалів для
проведення 
підготовчих 
заходів мобілізації 
та своєчасного
проведення 
оповіщення, 
розшуку та
доставки людських 
і транспортних 
ресурсів на
збірний пункт та 
військові частини;

2018-
2019

Кременецький 
ОМВК, Почаївська 

міська рада

Місцевий 
бюджет

2,5 2,5 Забезпечення 
проведення 

заходів 
мобілізаційно 
ї підготовки 

та мобілізації 
в Почаївській 

МОТГ.



5 Організація проведення 
заходів територіальної 
оборони на території 
громади;

Придбання 
паливно- 
мастильних 
матеріалів для
проведення 
заходів 
територіальної 
оборони, 
проведення 
щомісячного 
єдиного 
стрілецького дня, 
формування 
батальйону 
резерву, загонів
оборони, 
проведення 
навчань;

2018-
2019

Кременецький 
ОМВК, Почаївська 

міська рада

Місцевий 
бюджет

2,5 2,5 Забезпечення 
проведення 

заходів 
територіально 

ї оборони в 
Почаївській 

МОТГ.

6 Організація проведення 
навчальних зборів з 
військовозобов ’язаними;

Придбання 
паливно- 
мастильних 
матеріалів для
своєчасного 
проведення 
оповіщення, 
розшуку та
доставки 
військовозобов’яза 
них оперативного 
резерву першої та 
другої черги на 
збірний луї і кт та 
військові частини;

2018-
2019

Кременецький 
ОМВК, Почаївська 

міська рада

Місцевий 
бюджет

2,5 2,5 Забезпечення 
проведення 

заходів 
навчальних 

зборів в ЗСУ 
в

Кременецько 
му районі.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Від « 25 » червня 2019 року № І9ІЧ
Про затвердження звіту про виконання 
Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської 
МОТГ на 2018-2019 роки

Заслухавши інформацію про виконання Програми соціально- 
економічного та культурного розвитку Почаївської ОТГ за 2018 рік, 
керуючись Законом України про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку Почаївської МОТГ за 2018 рік згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань соціальнот^кдномічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 25 » червня 2019 року

Про внесення змін до Програми 
соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 
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", сесія Почаївської міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки, та викласти відповідні зміни згідно з додатком 1.

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

Міський голова

Чубик А.В.

1

В.С. Бойко



Додаток 1 до 
Рішення сесії Почаївської міської ради 

№ р^^^від 25 червня 2019 року

Зміни та доповнення, що вносяться до Програми Програми соціальної 
підтримки малозабезпечених верств населення Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки.

1. У розділі 4. Програми:
1.1. В абзаці другому цифри «120000» замінити на цифри 121000 грн.
1.2. Табличку викласти у наступній редакції:

Обсяг КОШТІВ, 
які 
пропонується 
залучити на 
вико-нання 
програми

Усього витрат на виконання програми, 
тис. грн.

Усього витрат на 
виконання 
Програми, 

тис. грн.2019 2020

Обсяг ресурсів, 
уоього 121,00 124,00 245,00

Місцевий 
бюджет 121,00 124,00 245,00

Інші джерела

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Рішення

«25» червня 2019 року № 1926

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статями 14 та 101 Бюджетного Кодексу 
України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 01 березня 2019 року № 
1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік») згідно з 
додатком 1.

2. 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 2, в тому 
числі:

зміни видатків загального фонду в сумі 65000 гривень за рахунок: 
спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 

бюджету станом на 01 січня 2019 року - 65000 гривень;
зміни видатків спеціального фонду в сумі 592744 гривні за 

рахунок спрямування:
залишку коштів загального фонду, що утворився на початок 

бюджетного періоду, переданого із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду), - 523236 гривень;

залишку коштів спеціального фонду, що утворився на початок 
бюджетного періоду, коштів від відчуження майна, що перебуває в 
комунальній власності - 69508 гривень.

3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік (додаток 
З до рішення Почаївської міської ради від 21 грудня 2018 року № 1628 «Про 
міський бюджет на 2019 рік») згідно з додатком 3.



4. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за 
об’єктами у 2019 році (додаток 4 до рішення Почаївської міської ради від 01 
березня 2019 року № 1746 «Про внесення змін до міського бюджету на 2019 
рік») згідно з додатком 4.

5. Внести 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.

Міський голова В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 25 червня 2019 року № 1926

Зміни до фінансування міського бюджету на 2019 рік

(гри)

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 -523 236 523 236 523 236
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -523 236 523 236 523 236
Всього за типом кредитора -523 236 523 236 523 236

600000 Фінансування за активними операціями
-523 236 523 236 523 236

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -523 236 523 236 523 236
Всього за типом боргового 
зобов’язання -523 236 523 236 523 236

Міський голова В.С. Бойко



Додаток № 2
до рішення Почаївської міської ради 
від 25 червня 2019 року № 1926

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

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків згідно з типовою відомчою / 
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 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 65000 65000 0 0 0 548236 0 0 0 548236 523236 613236

0110000 Почаївська міська рада (відповідальний 
виконавець) 65000 65000 0 0 0 548236 0 0 0 548236 523236 613236

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 0 0 0 0 0 480266 0 0 0 480266 480266 480266

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

0 42970 42970 42970 42970

0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної 
підготовки місцевого значення 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 45000 45000 0 0 0 25000 0 0 0 25000 0 70000
0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 

(головний розпорядник 0 0 0 0 0 44508 0 0 0 44508 44508 44508
0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 

(відповідальний виконавець) 0 0 0 0 0 44508 0 0 0 44508 44508 44508

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та 
закладів 0 0 0 0 0 44508 0 0 0 44508 44508 44508

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього / 65000 65000 0 0 0 592744 0 0 0 592744 567744 657744

X

МІСЬКИЙ ГОЛОВІ В.С. Бойко



Додаток № З 
до рішення Почаївської міської ради 

від 25 червня 2019 року № 1926

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік
грн.

Код

Найменування 
бюджету 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

дотації

субвенції

дотації

субвенції

усьогозагальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний фонд

найменування трансферту найменування трансферту
Відшкодуван 
ня вартості 
препаратів 

інсуліну

Придбання 
прндметів 

довгостроко 
вого 

користуванн 
я для 

інклюзивно- 
ресурсного 

центру
1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18

19204100000 Кременецький 
міський бюджет 0 0 25000 25000

19309200000 Кременецький 
районний бюджет 0 45000 0 0 45000

Всього 0 Z'o 0 0 45000 0 25000 0 70000

Міський голова В.С. Бойко



1

Додаток 4
до рішення Почаївської міської ради 

від 25 червня 2019 року № 1926

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
(грн)

Код Програмної 
класифікації 
задатків 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 
бюджегу/відіювідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Назва об'єкта відповідно до проектно- 
кошториспої документації

Сірок 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 л 4 5 6 7 8 9

0100000 Почаївська міська рада 
(головний розпорядник) 523 236

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідальний виконавець) 523 236

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

2018-2019
роки 1 499 117 480 266 100

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

Капітальний ремонт вул. Колгоспна 
від вул. Шкільна до церкви 
Пресвятої Богородиці в с. Ст. Тараж 
(коригування проектно- 
кошторисної документації)

2019 рік 42 970 42 970 100

0600000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(головний розпорядник) 44 508

0610000 Відділ освіти Почаївської міської ради 
(відповідальний виконавець) 44 508

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх усіанов та закладів Реконструкція покрівлі ДНЗ м. 
Почаїв 2019 рік 167 671 44 508 100

ус^бго 567 744

Міський голова В.С. Бойко



Додаток 5

до рішеЕііія Почаївської міської ради

від 25 червня 2019 року №1926

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

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікаї їй 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код
Функціонально 
і класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування іоловного розпорядника коштів 
обласного бюджсту/відпоні дальнего виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

Н ай м е пу ван н я м іс цс в ої/рег і он ал ь н о ї 
прог рами

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 ч 10

0100000 Почаївська міська рада (головний 
розпорядник) 20 000 20 000 0 0

0110000 Почаївська міська рада 
(відповідаїьяий виконавець) 20 000 20 000 0 0

0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної 
підготовки місцевого значення

Забезпечення заходів 
обороноздатності Держави на 
території Почаївської м іської 
обеднаної територіальної 
громади на 2018-2019 роки

Рішення Почаївської 
міської ради від 

20.04.2018 № 1246 (зі 
змінами)

20 000 20 000 0 0

0 0 0 0

Z
УСЬОІО

----------------------------/—
20 000 20 000 0 0

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « £4Ґ» червня 2019 року №

Про передачу товарних та 
матеріальних цінностей закладам 
освіти Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади

Відповідно до рішення сесії Кременецької районної ради від 14.02.2019 року 
«Про внесення змін до рішень районної ради: №30 від 18 грудня 2015 року, №520 
від 03 вересня 2015 року, №51 від 14 січня 2016 року», наказу відділу освіти 
Кременецької районної державної адміністрації «Про передачу товарних та 
матеріальних цінностей закладів освіти Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади» від 19 лютого 2019 року №63-од сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Опорному закладу Почаївська ЗОНІ І-ІТІ ступенів Почаївської міської ради 
прийняти та поставити на баланс товарні та матеріальні цінності, передані 
відділом освіти Кременецької районної державної адміністрації, відповідно 
до актів №1, №2, №3 « Про передачу товарних та матеріальних цінностей» .

(Додатки 1,2, 3)

2. Почаївському будинку дитячої творчості та спорту прийняти та поставити 
на баланс товарні та матеріальні цінності , передані відділом освіти 
Кременецької районної державної адміністрації , відповідно до акту №4 « 
Про передачу товарних та матеріальних цінностей».

(Додаток 1)

Контроль за вике 
та спорту Йо^ї® 

/4 п 
і Д V /

Міський г

3. даного рішення покласти на відділ освіти, молоді

Бондар

В.С.БОЙКО





Додаток 1
до рішення сесії міської ради
№ ВІД 'ч 2^'" чеРвня20і9р

Структура та загальна чисельність виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2019 рік

Назва структурного підрозділу та посад

Міським голова

ІЗаст у 11 ник міс], к о і ту го лови з питань діяльності виконавчих органів ради 
^Секретар ради ___’_____ _______ ___ .
ІІ<е|) у і од пі справ а ми (с е кретар) виконавчого комітету 
.Староста __ _ ______________
'Державин ір реєстратор   ___

І ^Фінансовий відділ _ _ _____
і 7 .Начальник відділи - головний бухгалтер
1 <3 (Провідний спеціаліст _
[_ 9__ Сіісиіалклг І кач скорії__ ____ _____ ____

ІОрндичпий відділ _ _ _ __ ____
10__ і Іачальник відділу __ _____
1 1 'Спеціаліст І ка гсі'орії _ _ ___________

І 'Земельний відділ
І 12 Начальник відділу

13 Спеціаліст 1-ої категорії
14 Спеціаліст

і__ 'Загальний відділ __ __________  __
І __1 5 [Начальник відділу _________ _
І 16 'Спеціалісті па: сгорії з питань кадрової роботи та діловодства

1 18

Кількість 
штатних 

посад

6

jC пені а л іс Н к ті его рії 
Спеціаліст
Ійаділ управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку 
■1 Іачальнпк відділе
Спеі па. і і ст 1 кті гі -др і і 
'Спеціаліст

19
20
2Д

Службовці апарату міської ради __________ ___ _____
__ Сектор ВІЙСЬКОВО - облікового бюро __ _________________  _ 

’Завідувач сектору військово -облікового бюро ___ ______
23 Інспектор ссч<:ору військово - облікового бюро_______ _____________
____ ■!Іерсона,т ио обслуговуванню апарату міської ради_________
24 Секретар керівника _____ _

Оператор копіювальних та розмножувальних машин_________ _
[Робітники, иіііня іі обслуговуванням виконавчого органу міської ради 

ВОДІЇ!

' 22

і—

-

С2/?________

. 27 ]і Ірпбир аль: ш к службо них приміщень



28 Сіорож •1
29 Оператор газової коасльні 1

. . —
Всього по апарату міської ради 32

Відокремлений структурний підрозділ-
Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради

4

ЗО Начальник відділу освіти 1
31 Спеціаліст 1-ої категорії 1
32 Спеціаліст * 1
33 Діловод 1

Всього по* виконавчому органу міської ради 36



Додаток 2
до рішення сесії міської ради
№ від « червня 2019р.

Структура та загальна чисельність виконавчого органу Почаївської 
міської ради на 2019 рік

1 №
п 1 п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість 
штатних 

посад
[.Апарат міської ради 6
[Міський і олова 1

Заступник міської о голови з питань діяльності виконавчих органів ради 2
3 'Секретар ради 1

■'Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1
5 Староста 1

і-6— [Державний реєстратор 1
'Фінансовий відділ 4

і_2_ Начальник відділу - головний бухгалтер 1
Г з 11 Іровідний спеціаліст 1

9 [Спеціаліст І категорії 2
Юридичний відділ 2

10 'Начальник відділу І
1 1 Спеціаліст І категорії 1

'.Земельний відділ 3
12 'Начальник відділу 1
1І .Спеціаліст 1-ої категорії 1
14 [Спеціаліст 1

Загальний відділ 4
15 [Начальник відділу 1
16 'Спеціаліст 1 категорії з питань кадрової роботи та діловодства 1
17 іСїіеціаліст 1 категорії 1
18 ІСнеціаліст 1

Ві і іі.1 управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку 3
19 !1 Іачанліик відділу 1
20 (.Спеціаліст І каїегбрії 1
21 .'Спеціаліст 1

Службовці апарату міської ради 4
'Сектор військово - облікового бюро 2

22 Завідувач сектору військово облікового бюро 1
23 Інспектор сектору військово - облікового бюро 1

іПерсонал по обсип овуваиню апарату міської ради 2
24 'Секретар керівника 1
25 .Оператор копіювальних та розмножувальних машин 1



І
Робітники, зайняті обслуговуванням виконавчого органу міської ради

_ 26__|Водій _ _ _ __
27 ІПрибиральник службових приміщень ____

1
2

u
j : 

u
j 

; 
! to

 ' r-
o Сторож _ _ __ __ _______ ______ _ _____ _

9_ От і ерато р гак) ної котел ь ні _ ___________________________
___ 'Всього по а и я ріпу міської ради ___ __

Відокремлений структурний підрозділ -
Відділ осві ти, молоді та спорту Почаївської міської ради

О (Начальник відділу освіти _____
1 ^Спеціаліст 1-ої категорії ________ ________________

32 Спеціаліст _ _______________
33 Діловод ___ _ ___ _________________

В сього і юн и ко на в чому о ргану міської ради _

Д_
1

32

Д_
1

2
1

37

5



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року № 1929

Про створення органу приватизації 
житлового фонду, що перебуває у 
комунальній власності Почаївської 
міської ради

З метою реалізації права громадян на приватизацію житла, забезпечення 
виконання повноважень виконавчих органів міської ради, здійснення контролю за 
додержанням чинного законодавства щодо питань приватизації державного 
житлового фонду, відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного житлового фонду», Наказу Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 р. № 396 «Про 
затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян», та керуючись статтями 26, 29, 
40 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. Створити орган приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній 
власності Почаївської міської ради та затвердити персональний склад, згідно 
з додатком 1.

2. Затвердити Положення про орган приватизації житлового фонду, що 
перебуває у комунальній власності Почаївської міської ради, згідно з 
додатком 2.

3. Затвердити зразок бланка свідоцтва про право власності на квартири 
(будинки), жилі приміщення в гуртожитках, для видачі громадянам органом 
приватизації при виконавчому комітеті Почаївської міської ради, згідно з 
додатком 3.

4. Надати право підписувати розпорядження органу приватизації керівнику 
органу приватизації.

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

Міський голова В.С. БОЙКО
Максимчук С.В.



Додаток 1 
до рішення міської ради 
від «25» червня 2019 року № 1929

СКЛАД 
органу приватизації житлового фонду, 

що перебуває у комунальній власності Почаївської 
міської ради

1 МАКСИМЧУК 
Сергій Вікторович

заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, керівник органу приватизації

2 БОНДАР
Галина Володимирівна

спеціаліст 1-ої категорії юридичного відділу міської 
ради, заступник керівника органу приватизації

3 ЛІВАР
Надія Миколаївна

секретар виконавчого комітету, керуюча справами 
міської ради, секретар органу приватизації

Члени комісії

4 ТРОФИМЛЮК 
Наталія Федорівна

спеціаліст фінансового відділу міської ради

5 КОНОШЕВСЬКА
Марія Володимирівна

спеціаліст 1-ої категорії відділу управління проектами 
та програмами соціально-економічного розвитку 

міської ради

6 ВИХОВАНЕЦЬ
Дмитро Степанович

технік по житловому фонду Почаївського комбінату 
комунальних підприємств

7 НАКЛЮЦЬКА
Юлія Миколаївна в.о, старости сіл Старий Тараж, Комарин

Секретар сесії ГЛ. Гичка



Додаток 2
до рішення Почаївської міської ради 
від «25» червня 2019 року № 1929

ПОЛОЖЕННЯ
про орган приватизації житлового фонду, який перебуває у комунальній 

власності Почаївської міської ради

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію 
державного житлового фонду», Наказу Міністерства з питань житлово- 
комунального господарства України від 16.12.2009 р. № 396 «Про затвердження 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян», іншими нормативними актами і визначає 
правові основи, повноваження, порядок діяльності органу приватизації та порядок 
передачі квартир (будинків), житлових приміщень в гуртожитку у власність 
громадян.

1. Загальні положення, склад і порядок роботи

1. Орган приватизації житлового фонду (надалі - орган приватизації), що 
перебуває у комунальній власності Почаївської міської ради, є уповноваженим 
органом, створеним при виконавчому комітеті Почаївської міської ради з метою 
розгляду питань щодо передачі у власність громадянам квартир у 
багатоквартирних будинках та одноквартирних будинків, які використовуються 
громадянами на підставі договору найму у спосіб та на умовах, визначених 
Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду».

2. Орган приватизації діє з метою розгляду питань щодо передачі у 
власність громадянам квартир у багатоквартирних будинках, одноквартирних 
будинків та житлових приміщень в гуртожитку, які використовуються 
громадянами на підставі договору найму у спосіб та на умовах, визначених 
Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду».

3. Орган приватизації є колегіальним органом, що діє на громадських 
засадах.

4. Засідання органу приватизації проводяться по мірі поступлення заяв, але 
не рідше одного разу на місяць. Засідання є правомочним, якщо на ньому 
присутні 1/2 членів від загального складу. Рішення приймається простою 
більшістю голосів.

5. Очолює орган приватизації заступник міського голови.
6. Передача квартир (будинків, житлових приміщень в гуртожитку) у 

власність громадян здійснюється на підставі рішення органу приватизації, що 
приймається не пізніше одного місяця з дня одержання заяви громадянина.

7. Збір, реєстрацію, підготовку та оформлення документів про передачу у 
власність громадян квартир (будинків, житлових приміщень в гуртожитку) 
здійснює секретар органу приватизації.

8. Право на приватизацію житлових приміщень в гуртожитку мають 
громадяни, які не мають власного житла, більше двох років на законних підставах 
зареєстровані за місцем проживання, в тому числі у гуртожитку та фактично 
проживають у них.



9. Передача займаних квартир (будинків, житлових приміщень в 
гуртожитку) в приватну (для одиноких наймачів) та у спільну (сумісну або 
часткову) власність здійснюється за письмовою згодою всіх повнолітніх (віком 
від 18 і більше років) членів сім’ї з обов’язковим визначенням уповноваженого 
власника квартири (будинку, житлового приміщення в гуртожитку).

10. До членів сім’ї наймача включаються лише громадяни, які постійно 
мешкають у квартирі (будинку, житловому приміщенні в гуртожитку) разом з 
наймачем або за якими зберігається право на житло.

11. Передача житла у власність громадян здійснюється безоплатно, 
виходячи з розрахунку санітарної норми (21 квадратний метр загальної площі на 
наймача і кожного члена сім’ї та додатково 10 квадратних метрів на сім’ю).

2. Склад документів і порядок їх оформлення при передачі житла у власність 
громадян

12. Громадянин, який виявив бажання приватизувати займану ним і членами 
його сім’ї на умовах найму квартиру (одноквартирний будинок, житлове 
приміщень в гуртожитку), звертається в орган приватизації, де отримує бланк 
заяви та необхідну консультацію.

13. Заяву підписують всі повнолітні члени сім’ї. Згода тимчасово відсутніх 
членів сім’ї наймача на приватизацію квартири (будинку, житлового приміщення 
в гуртожитку) підтверджується письмово і додається до заяви.

14. При оформленні заяви на приватизацію квартири (будинку, житлового 
приміщення в гуртожитку) громадянин додає:

- заява на приватизацію квартири (будинку), жилого приміщення у 
гуртожитку, кімнати у комунальній квартирі;

- копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство 
України, громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї (для осіб, які не 
досягли 14 років, копії свідоцтв про народження), які проживають разом з ним;

- копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податку громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які 
проживають разом з ним (крім випадків, коли через свої релігійні переконання 
особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і 
мають відмітку у паспорті);

- копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного 
стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї 
(свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання 
шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо);

- довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та 
всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), жилому приміщенні в 
гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі (довідка про реєстрацію місця 
проживання видається органом реєстрації відповідно до вимог Правил реєстрації 
місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 
березня 2016 року № 207 (із змінами);

- технічний паспорт на квартиру (кімнату, жилий блок, секцію) у житловому 
будинку (гуртожитку), а на одноквартирний будинок - технічний паспорт на 
садибний (індивідуальний) житловий будинок;

- копія ордера на жиле приміщення або ордера на жилу площу в гуртожитку;



- документ, що підтверджує невикористання ним та членами його сім’ї 
житлових чеків для приватизації державного житлового фонду (документом, що 
підтверджує невикористання громадянином житлових чеків для приватизації 
державного житлового фонду, є довідка(и), видана(і) органом приватизації за 
попереднім(и) місцем(ями) проживання (після 1992 року), щодо невикористання 
права на приватизацію державного житлового фонду (крім території проведення 
антитерористичної операції та тимчасово окупованої території);

- копія документа, що підтверджує право на пільгові умови приватизації 
відповідно до законодавства (за наявності);

- заява-згода тимчасово відсутніх членів сім’ї наймача на приватизацію 
квартири (будинку), жилого приміщення у гуртожитку, кімнати у комунальній 
квартирі.

Громадяни, які проживають у гуртожитку, крім документів, визначених у 
цьому пункті, до заяви також додають:

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у 
власності житла;

- копію договору найму жилого приміщення та/або копію договору оренди 
житла;

- форму первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок 
спеціаліста" з відміткою про відсутність захворювання на туберкульоз.

За малолітніх та неповнолітніх членів сім’ї наймача рішення щодо 
приватизації житла приймають батьки (усиновлювачі) або опікуни. Згоду на 
участь у приватизації дітей батьки (усиновлювачі) або опікуни засвідчують 
своїми підписами у заяві біля прізвища дитини.

Прийняті документи реєструються органом приватизації в окремому журналі.
Форму журналу реєстрації заяв та прийнятих документів наведено у Наказі 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
16.12.2009 р. № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян».

15. Обов’язковими умовою приватизації є видачі довідок комунальними 
підприємствами про відсутність заборгованості перед надавачами комунальних 
послуг, яка числиться за даною квартирою; про відсутність на даний час 
приміщень, які самовільно захоплені мешканцем.

16. Оформлена заява на приватизацію квартири (будинку, житлового 
приміщення в гуртожитку) з доданими до неї документами подаються 
громадянином секретарю органу приватизації, який проводить її реєстрацію.

17. Зареєстрована заява з пакетом долучених документів подається на 
чергове засідання органу приватизації для подальшого її розгляду та вирішенні по 
суті.

18. Орган приватизації, в разі потреби, уточнює необхідні для розрахунків 
дані в залежності від складу сім’ї і розміру загальної площі квартири (будинку, 
житлового приміщення в гуртожитку), оформляє розрахунки та видає 
розпорядження (рішення).

19. При відповідності поданих документів нормам чинного законодавства 
орган приватизації приймає розпорядження (рішення) про передачу житлових 
приміщень у власність громадян, зразок якого наведено у додатку 4 Наказу 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
16.12.2009 р. № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян». На підставі 
вказаного рішення орган приватизації видає свідоцтво про право власності та



реєструє його у спеціальній реєстраційній книзі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках, кімнат у комунальних квартирах, що належать 
громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.

Зразок книги реєстрації квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, 
кімнат у комунальних квартирах, що належать громадянам на праві приватної 
(спільної сумісної, спільної часткової) власності, наведено у додатку 6 Наказу 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 
16.12.2009 р. № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян».

У свідоцтво про право власності вносяться господарські будівлі (приміщення), 
які є у користуванні осіб, що приватизують житло, а саме сараї, гаражі, комори і 
таке інше, які розташовані на прибудинковій території та не є самовільно 
збудованими. Вказані господарські будівлі (приміщення) передаються у приватну 
(спільну сумісну, спільну часткову) власність громадян одночасно з 
приватизацією ними квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках, кімнат 
у комунальних квартирах безоплатно і окремо приватизації не підлягають.

Видачу свідоцтва про право власності проводиться на спеціальних бланках, 
зразки та описи яких затверджені наказом Міністерства юстиції України від 
22.04.2003 № 39/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.04.2003 за 
№318/7639.

20. Свідоцтво на право власності на квартиру (будинок, житлових 
приміщень в гуртожитку) підлягає обов’язковій реєстрації в органі державної 
реєстрації прав.

21. У разі втрати або зіпсування свідоцтва про право власності за 
письмовою заявою власника (співвласників) органом приватизації видається його 
дублікат.

22. Кожний громадянин, який приватизував займане ним житло безоплатно, 
з компенсацією чи з доплатою, вважається таким, що використав право на 
безоплатне одержання житла від держави. Одержання нового житла у держави 
може здійснюватися на платній основі з використанням одержаних при 
приватизації житлових чеків.

3. Заключні положення

23. Припинення діяльності органу приватизації здійснюється у 
встановленому законодавством порядку за рішенням Почаївської міської ради.

Секретар сесії Г.І. Гичка



Додаток З 
до рішення Почаївської міської ради 
від «25» червня 2019 року № 1929

СВІДОЦТВО
про право власності

на житло

(дата складання) м. Почаїв

Виконавчий комітет Почаївської міської ради

Посвідчує, що житлова квартира, яка знаходиться за адресою: 

дійсно належить на праві власності (спільної часткової власності)

та членам її (його) сім’ї:

Житлова квартира приватизована згідно з Законом України «Про 
приватизацію державного житлового фонду».

Загальна площа квартири становить______ кв.м.
Характеристика квартири та її обладнання наведені у технічному паспорті, 

який є складовою частиною цього «Свідоцтва».
Свідоцтво видане згідно з рішенням органу приватизації №__ від______

Керівник органу
приватизації

Секретар сесії Г.І. Гичка



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року № 1930

Про затвердження додатку № 9 до 
Статуту Почаївського комбінату 
комунальних підприємств

Розглянувши подання Почаївського комбінату комунальних підприємств від 
30.05.2019р. № 56 «Про затвердження Додатку до Статуту Почаївського ККП», з 
метою ефективного та стабільного функціонування підприємства, керуючись 
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. Затвердити Додаток № 9 (додається) до Статуту Почаївського комбінату 
комунальних підприємств.

2. Начальнику Почаївського комбінату комунальних підприємств провести 
Державну реєстрацію змін до установчих документів Почаївського 
комбінату комунальних підприємств у визначений чинним законодавством 
України термін.

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

Максимчук С. В.



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
рішенням Почаївської міської ради 
від «25» червня 2019р. № 1930

ДОДАТОК №9 
до Статуту Почаївського 
комбінату комунальних 
підприємств

ЗМНИ І ДОПОВНЕННЯ

до статуту Почаївського комбінату комунальних підприємств

1. Розділ 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ» Статуту Почаївського комбінату 
комунальних підприємств доповнити п. 1.6.:

1.6. Скорочена назва Почаївського комбінату комунальних підприємств: 
Почаївський ККП

Секретар сесії Г.І. Гичка



від «25» червня 2019 року № 1931

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Про підготовку та проведення святкових 
урочистостей з нагоди Дня міста

З метою наповнення міста атмосферою духовності, єдності, формування 
патріотичної громадської думки, збереження та відродження традиційних форм 
української культури, розвитку творчості, забезпечення культурних потреб і 
організації відпочинку населення, враховуючи висновки і пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, керуючись 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. На честь 569-ої річниці Дня заснування міста провести 14 липня 2019 року 
святкування Дня міста Почаїв.

2. Доручити виконавчому комітетові Почаївської міської ради здійснити дії 
щодо організації та проведення Дня міста «Почаїв» 14 липня 2019 року.

3. Надати дозвіл на порушення режиму тиші (п.З Р.14 Правил благоустрою, 
санітарного утримання території забезпечення чистоти і порядку 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади) та завершити 
проведення святкового концерту з нагоди Дня міста о 01.00 год. 15 червня 
2019 року.

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
Максимчук С. В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1932

Про надання дозволу па виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,3315 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж , гр. Дзядзін З.Г.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Дзядзін З.Г, яка просить надати 
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, керуючись 
ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, н.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. Дзядзін Зінаїді Григорівні, на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,3315 га для ведення 
особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, за рахунок земель 
попереднього землекористувача гр. Шегери Володимира Андрійовича, наданих йому 
для ведення особистого селянського господарства, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

Міський голова
Олейнік М.Г.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року № 1933

Про надання дозволу на розроблення 
детальної о плану забудови території 
площею 0,1300 га для будівництва 

індивідуальної о житлового будинку 
в е. Старий Тараж , вул. Резніка ,1.

Розглянувши клопотання Почаївської міської ради, яка просить надати дозвіл на 
розроблення детального плану забудови території для будівництва індивідуального 
житлового будинку в с. Старий Тараж, вул. Резніка, 1 керуючись Земельним кодексом 
України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, "Про регулювання 
містобудівної діяльності" Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 
555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», Наказу Мінрсгіонбуду України від 16.11.2011 року № 290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території площею 
0,1300 га для будівництва індивідуального житлового будинку в с. Старий Тараж, 
вул. Резніка ,1.

2. Замовником розроблення містобудівної документації, вказаної в п.1 визначити 
ГІочаївську міську раду.

3. Фінансування робіт по виготовленню детального плану провести за рахунок 
джерел не заборонених законом.

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

Міський толова
ОлейнІк М.Г

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1934

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок площами 0,4905 га, 0,2139 та 
та 0,1925 га в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської МОТГ, гр. Бондару А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М.Рожка, 2/28 гр. Бондара А.І., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ, керуючись ст. 12, 
22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій". 
Законом україни “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 
питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні”, 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. Затвердити гр. Бондару Анатолію Миколайовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) площею 0,4905 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2590, 
площею 0,2139 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:1448 та площею 0,1925 
га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2589 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ.

2. Передати у власність гр. Бондару Анатолію Миколайовичу земельні ділянки для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської 
міської ОТГ такими площами:
0,4905 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2590;
0,2139 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:1448;
0,1925 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2589

3. Зобов’язати гр. Бондара Анатолія Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельні ділянки у встановленому законодавством порядку.

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

Олейнік М.Г
Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1935

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок площами 0,8113 га, 0,2097 га 
та 0,1937 га в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської МОТГ, гр. Шишко Л.М.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Польова, гр. Шишко Л.М., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом україни “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні”, 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. Затвердити гр. Шишко Любові Миколаївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 0,8113 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2595, площею 0,2097 га 
за кадастровим номером 6123488200:01:001:2596 та площею 0,1937 га за кадастровим 
номером 6123488200:01:001:2033 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ.

2. Передати у власність гр. Шишко Любові Миколаївні земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 
такими площами:
0,8113 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2595;
0,2097 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2596;
0,1937 газа кадастровим номером 6123488200:01:001:2033

3. Зобов’язати гр. Шишко Любов Миколаївну зареєструвати речові права на земельні 
ділянки 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 середовища. ^7 ! z

Міський голова
Олсйнік М.Г

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1936

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок площами 2,0107 га, 0,2096 га 
та 0,1937 га в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва 
на терн торії Почаївської МОТГ, гр. Шшпко Л.М.

Розглянувши заяву жительки с. Комарин, вул. Польова, гр. Шишко Л.М., яка просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ, керуючись ст. 12, 22, 81, 116, 118 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", Законом україни “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 
сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в 
Україні”, 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. Затвердити гр. Шишко Любові Миколаївні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
площею 2,0107 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:0564, площею 0,2096 га 
за кадастровим номером 6123488200:01:001:1006 та площею 0,1937 га за кадастровим 
номером 6123488200:01:001:2032 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Почаївської міської ОТГ.

2. Передати у власність гр. Шишко Любові Миколаївні земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ 
такими площами:
2,0107 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:0564;
0,2096 га за кадастровим номером 6123488200:0Г.001:1006;

- 0,1937 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2032

3. Зобов’язати гр. Шишко Любов Миколаївну зареєструвати речові права на земельні 
ділянки у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, буд;ит™"™л/'«’МАПчіих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Олсйиік М.Г
Міський голова В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ 1937від « 25 » червня 2019 року

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,6487 га для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Комарин, гр.Болінгеру П.Ф.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин, гр, Болінгера П.Ф., який просить надати дозвіл 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в с. Комарищ керуючись п.а ч.І ст.12, 79, 107, 118, ч.І, 2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 
Земельного кодексу України, Законом України «Про особисте селянське господарство», п.34 
ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону 
України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської 
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Болінгеру Павлу Фінагеновичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 
0,6487 га в с. Комарин, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

Міський голова
Олейнік М,Г.

В.С.Бойко

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1938

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,6000га для ведення 
особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, гр. Наклюцькій Ю.М.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж, гр. Наклюцької Ю.М., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в с. Старий Тараж, керуючись п.а ч.І ст.12, 79, 107, 118, ч.І, 2 ст. 
120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про особисте селянське 
господарство», п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і
ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Наклюцькій Юлії Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
площею 0,6000 га в с. Старий Тараж, 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
Олейнік М.Г.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1939

Про падання дозволу па 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. Вишнева, 27, гр. Жуку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, проспект, Злуки, 31/65, гр. Жука А.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 с. Старий Тараж, 
вул. Вишнева, 27, 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. Жуку Анатолію Володимировичу 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. 
Вишнева, 27, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

Z"

Міський голова В.С.Бойко
Олейнік М.Г

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1940

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 1,0168 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, гр. Жуку А.В.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, проспект, Злуки, 31/65, гр. Жука А.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. 
Вишнева, 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. Жуку Анатолію Володимировичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,0168 га для 
ведення особистого селянського господарства в с. Старий Тараж, вул. Вишнева, за 
рахунок земель не наданих у власність або користування, землі 
сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

Міський голова
Олейнік М.Г.

В.С.Бойко

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року № 1941

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0629 га для будівництва га 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул, Крушельницької, 12, гр. Горевнчу П.К.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Крушельницької, 12, гр. Горевича П.К., 
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. 
Крушельницької, 12, керуючись гі.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. Горевнчу Павлу Кириловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0629 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Крушельницької, 12, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

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

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1942

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. Лосятшіська, 34, гр. Козаревській З.О.

Розглянувши заяву жительки с. Новий Олексинець, гр, Козаревської З.О., 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, 
Лосятинська, 34, 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. Козаревській Зої Олексіївні 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. Лосятинська, 34, 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 ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року № 1943

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. Нижня, 7, гр. Кравець Л.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Нижня, 7, гр. Кравець Л.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. 
Нижня, 7, 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. Кравець Людмилі Василівні 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. Нижня, 7, 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 ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1944

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. Шалівка, 25 у спільну сумісну власність 
гр. Кравчук М.В. та Цибульській А.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка, 25, гр. Кравчук М.В., та 
жительки с. Ридомиль, гр. Цибульської А.В., які просять 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 у спільну сумісну власність в м. Почаїв, вул. Шалівка, 25, 
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. Кравчук Мирославі Володимирівні та Цибульській Аллі 
Володимирівні 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. Шалівка, 25 у спільну сумісну власність, землі 
житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

Міський голова
Онук В.В,

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1945

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. Монастирська, За, гр. Мельник О.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Монастирська, За, гр. Мельник О.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 м. Почаїв, вул. 
Монастирська, За, 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. Мельник Оксані Станіславівні 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. Монастирська, 
За, 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 ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1946

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. Злуки, 28, гр. Шилінській Т.1.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Злуки, 28, гр. Шилінської Т.І., 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. 
Злуки, 28, 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. Шилінській Тетяні Іванівні 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. Злуки, 28, 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
Онук В.В,



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1947

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0321 га для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул, Лосятинська, 
гр. Козаревській 3.0.

Розглянувши заяву жительки с. Новий Олексинець, гр. Козаревської З.О., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська, керуючись п.а ч.І ст.12, 79, 107, 
118, ч.І, 2 ст. 120, п.г ч.1 ст. 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
особисте селянське господарство», п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Козаревській Зої Олексіївні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 0,0321 га в м. 
Почаїв, вул. Лосятинська, 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, будівництву'земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища.

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25 » червня 2019 року № 1948

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0598 га для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, вул. Комунальників, 
гр. Остапчуку В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 7/3, гр. Остапчука В.1., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Комунальників, 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. Остапчуку Віктору Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0598 га для ведення індивідуального садівництва в 
м. Почаїв, вул. Комунальників, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту, в тому числі ріллі.

Міський голова
Онук В.В.

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

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1949

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0600 га для ведення індивідуального 
садівництва в м. Почаїв, вул. Медиків, 
гр. Горевичу П.К.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Крушельницької, 12, гр. Горевича П.К., 
який просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Медиків, 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. Горевичу Павлу Кириловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0600 га для ведення індивідуального садівництва в 
м. Почаїв, вул. Медиків, 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, будівпицгва^зрхїельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1950

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0186 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Нижня, гр. Бурмай М.С.

Розглянувши заяву жительки с. Лідихів, гр. Бурмай М.С., яка просить надати дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Нижня, 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. Скасувати п.2 рішення № 1884 Почаївської міської ради сорок четвертої сесії шостого 
скликання від 05.12.2014р.

2. Надати дозвіл гр. Бурмай Марії Степанівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0186 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Нижня, за рахунок земель не 
наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського призначення в 
межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

3. Контроль за виконанням даного рішенню покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва<демельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1951

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1664 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шкільна, гр. Гусарук Л.К.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шкільна, 34, гр. Гусарук Л.К., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шкільна, 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. Гусарук Любові Костянтинівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1664 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шкільна, 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 покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництвауЗемельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1952

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1868 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шалівка, гр. Кравчук М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шалівка, 25, гр. Кравчук М.В., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Шалівка, 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. Кравчук Мирославі Володимирівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1868 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шалівка, 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 покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земелЕНих відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1953

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1392 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Монастирська, гр. Мельник О.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул, Монастирська, За, гр. Мельник О.С., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул, 
Монастирська, 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. Мельник Оксані Станіславівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1392 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул, Монастирська, 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 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 ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1954

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1022 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Плитину М.І.

Розглянувши заяву жителя м. Червоноград, вул. Шептицького, 1/58, гр. Плитяна М.І., 
який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. ІІочаїв, 
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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Плитину Миколі Івановичу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1022 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька, за рахунок 
земель не наданих у власність або користування, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

природного середовища.

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1955

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0302 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Злуки, гр. Шилінській Т.1.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Злуки, 28, гр. Шилінської T.I., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки, 
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. Шилінській Тетяні Іванівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0302 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Злуки, 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 покласти на постійну депутатську комісію з

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1956

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0780 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Вейку А.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 22, гр. Вейка А.М,, який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення індивідуального 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

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Вейку Андрію Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0780 га для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Старотаразька, 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 покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництва.демельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /

Міський голова
Онук В. В,

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1957

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1000 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, гр. Гичці Ю.С,

Розглянувши заяву жителя Київської обл., м. Ржигців, вул. Троїцька, 14, гр. Гички 
Ю.С., який просить надати дозвіл на виготовлення проекту 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. Гичці Юрію Сергійовичу на виготовлення проекту 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, будівництва-, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. /

Міський голова В.С.Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1958

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею ОД 124 га для ведення 
особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, 
гр. Остапчуку В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 7/3, гр. Остапчука В.І., який 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, керуючись п.а ч.І ст.12, 
79, 107, 118, ч.І, 2 ст. 120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
особисте селянське господарство», п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Остапчуку Віктору Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства площею 
0,1124 га в м. Почаїв, вул. Кременецька, 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. v

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1959

Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
земельної ділянки площею 0,0099 га 
для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в м. Почаїв, 
по вул. Кременецька

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Суворова, 6, гр. Шмигельського С.О., 
який просить надати дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м, Почаїв, вул. Кременецька, 
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. Шмигельському Степану Омельяновичу на виготовлення 
детального плану забудови території земельної ділянки площею 0,0099 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м, Почаїв, вул. Кременецька.

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. Шмигельського Степана Омельяновича.
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. Шмигельському Степану Омельяновичу 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 середовища.

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1960

Про надання дозволу на виготовлення 
детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,1582 га 
із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Плетянка, гр. Грішину Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 57а, гр. Грішина Р.В., який 
просить надати дозвіл на виготовлення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка, керуючись Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України 
№555 від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 
«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст.20 
Земельного кодексу України, п.34 ч,1 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 гр. Грішину Руслану Вікторовичу на виготовлення детального плану 
території власної земельної ділянки площею 0,1582 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1756 в м. Почаїв, вул. Плетянка, з метою зміни її цільового 
призначення із земель для ведення особистого селянського господарства в землі 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську 
раду Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території
- гр. Грішина Руслана Вікторовича.
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. Грішину Руслану Вікторовичу 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».

угоду (договір тощо) 
і.І даного рішення, 

онодавства визначити 
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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, будівцйцтва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середодища.

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



від « 25 » червня 2019 року № 1961

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

Про затвердження 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. Радивилівська, 29, гр. Бончуку М.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, 29, гр. Бончука М.М., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Радивилівська, 29, 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

ВИРІШИЛА

1. Затвердити гр. Бончуку Миколі Миколайовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2840 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, 29, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Бончуку Миколі Миколайовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2840 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Радивилівська, 29.

3. Зобов’язати гр. Бончука Миколу Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, 
природного середовища.

іеМельних відносин та охорони навколишнього

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1962

Про затвердження 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 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. Грушевського, 14а, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Денисюку Василю Вікторовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0964 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1879 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. Передати гр. Денисюку Василю Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0964 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1879 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м, Почаїв, 
вул. Грушевського, 14а.

3. Зобов’язати гр. Денисюка Василя Вікторовича 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<ДЄмельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. Z_

Міський голова
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1963

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. Гайова, 46а, гр. Ковальській Н.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 46а, гр. Ковальської Н.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. Гайова, 46а, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Ковальській Наталії Пантелеймонівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1893 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. Передати гр. Ковальській Наталії Пантелеймонівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1893 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 46а.

3. Зобов’язати гр. Ковальську Наталію Пантелеймонівну 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/ймельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища.

В.С.БойкоМіський голова
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1965

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. Плетянка, 63, гр. Цісару 03.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Плетянка, 63, гр. Цісара О.З., 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. Плетянка, 63, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Цісару Олександру Захаровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1735 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. Передати гр. Цісару Олександру Захаровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1735 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Плетянка, 63,

3. Зобов’язати гр. Цісара Олександра Захаровича 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
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1966

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Шевченка, 21а, 
гр. Логойді I.B.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Галицька, 4, гр. Логойди 1.В.. який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою шодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі в м. Почаїв. вул. Шевченка. 21а, керуючись п.б ч. 1 ст. 12. п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст. 116 
ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, сг.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. Логойді Ігорю Васильовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0070 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:0458 для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Шевченка. 21а.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівницт ^земельних відносин та охорони навколишнього 
природи 0 ІДІҐб^ДСГ Ї̂ЩіІ

/7<г . У1- —
Місі^кйй голов '"■<

У У У / / ft j? 2т .
В.С.Бойко

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1967

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею 0,0785 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Лесик А.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Марка Вовчка, 23, гр. Лесик А.В., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст, 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Лесик Аллі Вікторівні проект землеустрою щодо зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки площею 0,0785 га із земель для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3263 у м. Почаїв, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Лесик Аллу Вікторівну зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи її. 1 даного рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництвг^зРмельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. '

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1968

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
власної земельної ділянки площею ОД 189 га 
із земель для ведення особистого селянського 
господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, гр. Шатківському Д.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Радивилівська, 77, гр. Шатківського Д.В., 
який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється із земель для ведення особистого селянського господарства в 
землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадастр", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Шатківському Дмитру Валерійовичу проект землеустрою щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,1189 га із земель для 
ведення особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за кадастровим 
номером 6123410500:02:001:3285 у м. Почаїв, землі житлової та громадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Зобов’язати гр. Шатківського Дмитра Валерійовича зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, враховуючи п.1 даного 
рішення.

3. 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 ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1969

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Березина, гр. Деркачу Р.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 67, гр. Деркача Р.М., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Деркачу Роману Михайловичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1200 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1895 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Березина, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Деркачу Роману Михайловичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1200 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1895 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Березина.

3. Зобов’язати гр. Деркача Роман а Михайловича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішенця покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, будівництв^7 земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища. '

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1970

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0893 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Ковальській Н.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 46а, гр. Ковальської Н.П., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Ковальській Наталії Пантелеймонівні проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0.0893 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1892 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Гайова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Ковальській Наталії Пантелеймонівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0893 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1892 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

3. Зобов’язати гр. Ковальську Наталію Пантелеймонівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1971

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,2660 га
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 46, гр. Нівінгловській Л.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гайова, 46, гр. Нівінгловської Л.П., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Нівінгловській Ларисі Пантелеймонівні проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,2660 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1890 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Гайова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Нівінгловській Ларисі Пантелеймонівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2660 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1890 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

3. Зобов’язати гр. Нівінгловську Ларису Пантелеймонівну 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 (
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «25» червня 2019 року №1972

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0600 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Промислова, гр. Яшкірєву О.Л.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Шевченка, 44, гр. Яшкірєва О.Л., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Промислова, 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

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Яшкірєву Олегу Львовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0600 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:1877 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Промислова, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Яшкірєву Олегу Львовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0600 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:1877 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Промислова.

3. Зобов’язати гр. Яшкірєва Олега Львовича 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. 7

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від « 25 » червня 2019 року № 1973

Про затвердження детального плану території 
власної земельної ділянки в м. По чаїв по вул. Квіткова 
площею 0,0458 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд 
із зміною цільового призначення земельної ділянки 
і р. Струкалу С.К.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Кременецька, 41, гр. Струкала С.К. за вх. 
№ 404 від 25.04.2019 р. та детальний план території земельної ділянки в м. Почаїв по вул. 
Квіткова для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд із зміною цільового призначення земельної ділянки, 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.1 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. Затвердити гр. Струкалу Сергію Костянтиновичу детальний план території 
земельної ділянки площею 0,0458 в м. Почаїв по вул. Квіткова для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із зміною 
цільового призначення земельної ділянки за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2889.

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

Міський голова
Онук В.В.

В.С.Бойко


