
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «4» жовтня 2019 року № 160

Про надання дозволу на порушення 
об’єкта благоустрою

Розглянувши заяву гр. Шатківського Володимира Глібовича вхід. № 936 від 
03.10.2019р. щодо надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою, у 
відповідності ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Типового порядку видачі 
дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл гр. Шатківському Володимиру Глібовичу, жителю 
вул.Стельмащука, 18, м. Почаїв на порушення об’єкта благоустрою по вул. 
Возз’єднання, 11а, м. Почаїв під час проведення реконструкції магазину 
«Фрезія» та прилеглої до нього території шляхом розміщення на землях 
загального користування Почаївської міської ради дотичних до його 
земельної ділянки будівельних матеріалів.

2. Встановити термін дії дозволу 1 (один) рік від моменту прийняття даного 
рішення.

3. Відповідальність за проведення робіт та відновлення об’єкту благоустрою 
по вул. Возз’єднання, м. Почаїв покласти на гр. Шатківського Володимира 
Глібовича.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Максимчука С.В.

Міський/голов^ ї В.С. БОЙКО
Максимчук С.В. ■?'



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 04 жовтня 2019 року № 161

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Шилюк Г.С.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Молодіжна, 9 гр. 
Шилюк Ганни Семенівни , пенсіонерки, яка просить виділити одноразову 
грошову допомогу у зв’язку із важким матеріальним станом, взявши до уваги 
депутатський акт обстеження від 03 жовтня 2019 року, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Почаївської міської об'єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року на виконання Програми 
«Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет 
міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Шилюк Ганні Семенівні в 
розмірі 500 (п'ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шилюк Ганні 
Семенівні одноразову грошову допомогу.

М іс ь кий тол о ва

Я івар; Ц’.М. а
Бондар'.Г.Вї;;



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 04 жовтня 2019 року № 162

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Вихованець Л.М.

Розглянувши заяву жительки м. По чаїв вул. Я. Мудрого, 9 кв. 1 гр. 
Вихованець Людмили Михайлівни , яка просить надати одноразову грошову 
допомогу на лікування , взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв № 148 від 
23.07.2019 та № 176 від 19.09.2019 року та депутатський акт обстеження від 
17 вересня 2019 року та керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

Вирі ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Вихованець Людмилі 
Михайлівні в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Вихованець Людмилі 
Михайлівні одноразову грошову допомогу.

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.

Міський іШрва В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 04 жовтня 2019 року № 163

Про виділення одноразової 
грошової допомоги 
гр. Процюку Б.В.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя вул. Зелена, 33 гр. Процюка 
Богдана Валерійовича , який просить виділити одноразову грошову допомогу , 
взявши до уваги те, що він має посвідчення учасника бойовий дій (серія УБД 
№ 134588 від 1 І жовтня 2017 р.) та безпосередньо брав участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України в районі проведення 
антитерористичної операції та керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки» , виконавчий комітет міської ради

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Процюку Богдану 
Валерійовичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Процюку Богдану 
Валерійовичу одноразову грошову допомогу на вищевказаний рахунок.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М. ..
Бондар Г.В. 7



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 04 жовтня 2019 року № 164

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Радянській М.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Чайковського, 24 “а” 
Ратинської Марії Вікторівни , яка провела похорон свого чоловіка - 
Радянського Андрія Степановича про виділення її одноразової грошової 
допомоги, керуючись гга.ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити гр. Ратинській Марії Вікторівні одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ратинській Марії 
Вікторівні одноразову грошову допомогу^

МІСЬКИЙ голова
.А' " '' 

і і»; J :■. х і > ■■■■!> ■ - 1

■ < 'Д-, ''"--.т.- "
н,.

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 04 жовтня 2019 року № 165

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Цісар В.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Плетянка, 63 гр. Цісар 
Варвари Феофанівни , яка провела похорон своєї сестри - Сімори Олени 
Феофан і вни про виділення її одноразової грошової допомоги, керуючись 
п.а.ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити гр. Цісар Варварі Феофанівні одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Цісар Варварі 
Олександрівні одноразову грошову допомогу.

М і с ьКий-голо на

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 04 жовтня 2019 року № 166

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Шилюк А.Й.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Сонячна, 42 гр. 
Шилюк Антоніни Йосипівни , яка провела похорон свого сина - Шилюка 
Григорія Івановича про виділення її одноразової грошової допомоги, 
керуючись п.а.ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Положенням про надання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об'єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету У» 164 від 19 
жовтня 2016 року, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1, Виділити гр. Шилюк Антоніні Йоеипіні одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шилюк Антоніні 
Йосипівні одноразову грошову допомогу».

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



                                                                                                             
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 04  жовтня  2019  року                                                                      №  167 

 

Про присвоєння адресного номера  

нежитловій будівлі, яка знаходиться  

на балансі Почаївської міської ради 

  
         З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв, 

створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами   їх 

власниками та користувачами, керуючись  Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни 

адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 

міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 

31.10.2016 року,  виконавчий комітет   міської   ради    

 

                                                        В и  р  і  ш  и  в : 

 

1. Присвоїти  об’єкту нерухомого майна – нежитловій будівлі,  яка 

знаходиться на балансі Почаївської міської ради адресний номер «4 » по 

вул. Шевченка   в   м. Почаїв. 
 

2. Рекомендувати Кременецькому   РК БТІ  внести зміни в адресне 

господарство  по вул. Шевченка   в м. Почаїв  у відповідності до п.1    

даного рішення. 

 

 

 

Міський голова               В.С. БОЙКО 

 

 

Лівар Н.М. 

Бондар Г.В. 

 

 

 

 

 



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 04 жовтня 2019 року № 168

Про присвоєння адресного номера 
нежитловій будівлі, цеху № 2, 
яка належать гр. Паляниці 1.В.

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

Вирішив:

1. Присвоїти об'єкту нерухомого майна - нежитловій будівлі, цеху № 2 ,
загальною площею 2579,3 кв.м., яка належить гр. Паляниці Іванні 
Василівні адресний номер «29 г» по вул. Шевченка в м. Почаїв.

2. Рекомендувати Кременецькому РК БТ1 внести зміни в адресне
господарство по вул. Шевченка в м. Почаїв у відповідності до п.1 
даного рішення.

3. Гр. Паляниці І.В. встановити адресну табличку №29 «г» на даній
нежитловій будівлі.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лі вар Н.М.
Бондар Ґ. В.


