
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року №30

Про виконання міського 
бюджету за 2018 рік

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 Бюджетного 
кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового відділу - 
головного бухгалтера Почаївської міської ради Боцюк О.І. про виконання 
міського бюджету за 2018 рік, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Взяти до відома «Звіт про виконання міського 
бюджету за 2018 рік» по доходах в сумі - 61403034 гри. та по 
видатках в сумі -- 61306748 гри., у тому числі :

1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах в 
сумі - 58625500 грн. та по видатках в сумі - 53635333 грн.

1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах в 
сумі - 2777534 грн. та по видатках в сумі - 7671415 грн.

2. Подати звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік 
на затвердження сесією міської ради.

3. Додаток до цього рішення (Звіт начальника 
фінансового відділу - головного-бухгалтера міської ради про виконання 
міського бюджету за 2018 рік) є його невід'ємною частиною.

Міський голова В.С. Бойко

Боцюк О.І.
Бондар Г.В.



Звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік

Доходи загального фонду міського бюджету по власних надходженнях за 
2018 рік виконана на 108,55% до річного плану, надійшло доходів в сумі 
21209771 грн., з запланованих 19540000 грн., понад план бюджет отримав 
1669771грн.

За звітний період податку та збору на доходи фізичних осіб отримано 
10574793 грн. - 120,2% ( 49,9% надходжень загального фонду), понад план 
надійшло 1774793 грн. Основні платники бюджетні установи - 59,9%, ТзОВ 
«Об'єднана мода України» 14,2%.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів отримано 3292662 грн. - 80,3% (15,5% 
надходжень загального фонду), недоотримав міський бюджет акцизного 
податку - 807338 грн.

Єдиного податку отримано 3557489 грн. - 105,9% (16,8% надходжень 
загального фонду), понад план надійшло 197489 грн. Платники з юридичних 
осіб: Почаївське споживче товариство - 67,7%. Платники з фізичних осіб: ФОП 
Гриць В.В. та ФОП Царук В.А. -12,8%, ФОП Сорока P.O. та ФОП Сорока Т.О. - 
14,8%, ФОП Трофимлюк Г.В. та ФОП Трофимлюк М.Г. - 8,0%, ФОП Октович 
Р.С.-5,3%.

Плати за землю до бюджету громади надійшло 1573197 грн. - 106,3% (7,4% 
надходжень загального фонду), понад план надійшло 93197 грн. Платники з 
юридичних осіб: ТОВ «Пластик - М» - 56,7%, Почаївський ККП - 14,2%; 
платники орендної плати з юридичних осіб: ТОВ «Бриківське» - 40,5%.

Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло - 
680084 грн. - 170%, понад план надійшло 280084 грн. Платники податку з 
юридичних осіб: Свято-Успенська Почаївська Лавра - 32,5%, Почаївське 
споживче товариство -19,7%.

Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими 
комплексами та іншим державним майном, що перебуває в комунальній 
власності становить 1091764 грн. - 99,3% (5,1% надходжень загального 
фонду), бюджет недоотримав - 8236 грн. Платники: ФОП Шаховал П.В. - 
89,3%, ФОП Трофимлюк Г.Б. - 2,6% та Ощадний банк - 2,5%.

До міського бюджету за 2018 рік надійшли міжбюджетні трансферти:
з державного бюджету:



Базова дотація - 5754100 грн., яка використана на фінансування 
дошкільного закладу та 03 Почаївська 30Ш І-Ill ступенів;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об'єднаних територіальних громад - 759900 грн., яку передано 
до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету і використано 
повністю. 74282 грн. використано для виготовлення генерального плану села 
Затишшя та 685618 грн. для придбання техніки для Почаївського ККП;

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 
17367600 грн., яку використано для виплати заробітної плати з нарахуваннями 
педагогічним працівникам шкіл в сумі 15525176 грн. та на рахунках 
Казначейства залишилося 1874984 грн.;

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 
8181200 грн., яка передана до районного бюджету для фінансування закладів 
охорони здоров'я громади;

Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій - 1359000 грн., яку в сумі 865000 
грн. передано до бюджету розвитку (спеціального фонду) міського бюджету і 
використано в сумі 750356 грн. для капітального ремонту 03 Почаївська ЗОШ I- 
III ст. (заміна вікон). На рахунках Казначейства залишилося 608644 грн., з них 
загальний фонд 494000 грн. та бюджет розвитку (спеціальний фонд) - 114644 
грн.;
З місцевого бюджету (обласного):

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 391321 грн., 
використано - 388829 грн., з них на виплату відрядних - 5340 грн., придбання 
дидактичних матеріалів - 128175 грн., придбання сучасних меблів - 227929 
грн., придбання комп'ютерного обладнання - 27385 грн. та повернуто до 
державного бюджету - 2492 грн.;

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 3605100 грн., які 
спрямовано 03 Почаївська ЗОШ І-Ill ст. на виплату заробітної плати з 
нарахуваннями - 1028700 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 
1099600 грн. та на інші видатки - 576800 грн.

Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету по 
власних доходах виконана на 145,4 % до річного плану, з передбачених по 



бюджету 1156500 грн. надійшло 1681968 грн., додаткове надходження 
спеціального фонду міського бюджету склало 525468 грн., за рахунок 
надходжень від продажу основного капіталу.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 1681968 грн., з них 
податкові надходження 31423 грн., надходження коштів пайової участі у 
розвиток інфраструктури території 12037 грн., доходи від операцій з капіталом 
734013 грн. та власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що 
надаються бюджетними установами) 904495 грн.

Вільний залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 
01.01.2018 року склав 3812787 грн. За 2018 рік роз приділено 3708763 грн. або 
97,3 % вільного залишку коштів, з них на оплату праці та нарахування на неї 
442450 грн. (11,9%), енергоносії та комунальні послуги 7000 грн., інші поточні 
видатки 1192388 грн. (32,2%), кошти передані до (бюджету розвитку) 
спеціального фонду 1873715 грн. (50,5%J, трансферти органам місцевого 
самоврядування 193210 грн. (5,2%)

Вільний залишок коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 
01.01.2018 року склав 2182111 грн., в тому числі залишок освітньої субвенції - 
1323585 грн. За 2018 рік роз приділено 2003226 грн. або 91,8% вільного 
залишку коштів, в тому числі за рахунок освітньої субвенції -1323585 грн.

Кошти передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) - 4348330 грн., з них:

За рахунок вільного залишку загального фонду міського бюджету станом 
на 01.01.2018 року - 1873715 грн.;

За рахунок дохідної частини загального фонду міського бюджету - 
2152285 грн.;

За рахунок перерозподілу видатків загального фонду міського бюджету - 
322330 грн.

Видатки загального фонду міського бюджету з врахуванням 
трансфертів, одержаних Із державного бюджету, склали 53635333 грн. (96,1% 
річного плану).

На фінансування освіти спрямовано 32405306 грн., охорони здоров'я - 
8991200 грн., з них за рахунок медичної субвенції - 8181200 грн. (кошти 
передані районному бюджету), культури та мистецтва -3284155 грн., 
благоустрою міста - 2394999 грн., утримання органів місцевого
самоврядування - 4589376 грн., утримання доріг місцевого значення - 579998 
грн., виплата допомог - 110000 грн., спортивних заходів 28936 грн.



Кошти передані районному бюджету-1917676 грн., з них:
- Територіальному центру-942000 грн.;
- Охороні здоров'я оплата енергоносіїв - 810000 грн.;
- Управлінню праці та соціального захисту населення - 127676 грн.;
- Відділу освіти - 38000 грн.

Кошти передані обласному бюджету - 12000 грн.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на 
виконання програм - 108000 гривень:

Програма «Сприяння належних умов обслуговування платників податків 
при Кременецькій ОДПІ Головного управління ДФС у Тернопільській області на 
2018-2019 роки» - 25000 грн.;

Програма «Підтримка державної політики у сфері казначейського 
обслуговування бюджетних коштів Управління УДКСУ у Кременецькому районі 
Тернопільської області на 2015 - 2019 роки» - 23000 грн.;

Програма «Сприяння поліції у підвищення рівня безпеки громадян на 
території Почаївської мотг на 2017-2018 роки» - 20000 грн.;

Програма протидії злочинної корупції та тероризму на території 
Почаївської мотг на 2018-2019 роки - 18000 грн.;

Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення 
належної техногенної безпеки на території Почаївської мотг на 2018-2019 роки
- 22000 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на неї працівникам 
бюджетних установ склали 34237984 грн., або 63,8% від загального об'єму 
видатків.

Видатки на оплату за спожиті енергоносії - 2830289 грн., 5,3% від 
загального об'єму видатків та на придбання продуктів харчування - 801890 
грн. -1,5% від загального об'єму видатків.

Заборгованості по виплаті заробітної плати, по розрахунках за спожиті 
енергоносії та по інших розрахунках станом на 01.01.2019 року немає.

Видатки спеціального фонду міського бюджету з врахуванням трансфертів 
склали 7671415 грн. (86% річного плану).



Видатки спеціального фонду міського бюджету, за рахунок коштів, 
отриманих як плата за послуги, склали 870383 грн. (94,1% річного плану).

Видатки спеціального фонду міського бюджету, за рахунок коштів, 
отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески), 
склали 1093078 грн. (100% річного плану).

Видатки (бюджету розвитку) спеціальному фонду міського бюджету за 
рахунок інших надходжень склали 5707954 грн. (82,7% річного плану):

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 
516591 грн.;

Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів комунальної 
власності - 3327433 грн., з них:
(капітальний ремонт школи -2925717 грн., капітальний ремонт тротуару 
по вул. Лосятинська 401716 грн.)

Поповнення статутного фонду Почаївського ККП - 451239 грн. (100% );
Придбання техніки Почаївським ККП в рамках формування 

інфраструктури отг- 721660 грн.;
Розроблення генерального плану-492422 грн.;
Здійснення заходів із землеустрою - 155045 грн.

Дебіторська заборгованість по видатках по загальному фонду міського 
бюджету - 15308 гривень 88 копійок за періодичні видання по КПКВ 0110150 
«Організаційне, інформац:йно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, сільської, 
селищної ради» - 7733 гривні 45 копійок та по КПКВ 0114030 «Забезпечення 
діяльності бібліотек» - 7575 гривень 43 копійки. По спеціальному фонду 
міського бюджету - 6378 гривень по КПКВ 0110150 «Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, міської, сільської, селищної ради», періодичні 
видання.

Начальник фінансового відділу / 
головний бухгалтер О.І. Боцюк



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «22» березня 2019 року № 31

Про встановлення лімітів споживання 
енергоносіїв бюджетними установами 
Почаївської ОТГ на 2019 рік »

Керуючись частиною 4 статті 77 Бюджетного Кодексу України, 
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання пункту 43 
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.02.2002 р. № 228 (зі змінами), відповідно до рішень Почаївської 
міської ради від 21.12.2018 р. №1628 “Про міський бюджет на 2019 рік” та від 
01.03.2019 р. № “Про закріплення права користування нежитлового приміщення”, 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв на 2019 рік бюджетними 
установами, що фінансуються з міського бюджету згідно з додатком.

2. Щомісяця до 2 числа наступного місяця за звітним, відповідальним особам за 
енергозбереження надавати у фінансовий відділ міської ради звіти про 
фактичне використання енергоносіїв, завізовані керівником та головним 
бухгалтером. У разі зверх лімітного споживання до звітів додавати пояснення 
і план заходів щодо дотримання встановлених лімітів.

3. Персональну відповідальність за дотриманням установлених лімітів несуть 
керівники установ.

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

Міський голова і В.С.Бойко

Горобець Г.Д.
Бондар Г.В.
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1

Додаток до рішення 
виконавчого комітету 
Почаївської міської ради № 31 
від 22 березня 2019 року

№ п/п Назва установи
Теплопостачання Вода та водовідведення Електроенергія Природний газ Інші енергоносії

ВсьогоГкал тис.грн. м.куб. тис.грн. тис.кВт.г. тис.грн. тис.м.куб тис.грн. тонн тис.грн

1

Почаївська міська рада
(головний розпорядник 
коштів} 0,00 0,00 198,00 6,60 20,06 62,50 38,79 506,40 0,00 0,00 575,5

1.1 Міська рада 90,00 3,00 9,30 29,00 9,34 122,0 154,0
1.2 Почаївський ІХМ 24,00 0,80 1,76 5,50 9,20 120,0 126,3
1.3 Почаївський БК 84,00 2,80 9,00 28,00 20,25 264,4 295,2

2

Відділ освіти Почаївської 
міської ради (головний 
розпорядник коштів) 790,47 1657,56 3624,00 120,64 89,57 279,41 57,82 755,50 6,10 8,80 2821,9

2.1 ДНЗ м.Почаїв 1100,00 36,60 41,00 128,00 43,82 572,2 736,8

2.2
Опорний заклад
Почаївська ЗОШ 1-ІII ст. 677,90 1421,50 2337,00 77,80 42,10 131,2 14,00 183,3 6,1 8,8 1822,6

2.3 Почаївський БДТС 57,25 120,06 94,00 3,14 4,26 13,3 136,5
2.4 Почаївська муз. школа 55,32 116,00 93,00 3,10 2,21 6,9 126,0

Всього по ОТГ 790,47 1657,56 3822,00 127,24 109,63 341,91 96,61 1261,90 6,10 8,80 3397,40

Вартість одиниці:
Теплопостачання 2096,82
Водопостачання 17,57
Водовідведення 15,71
Електроенергія 3,11844
Природний газ 13059,24
Торфобрикет 1450

Секретар виконавчого комітету Н.М.Лівар



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «22» березня 2019 року № 32
♦

Про встановлення базових лінійних норм
витрат палива та ліміту видачі палива 
на службовий автомобіль
Почаївської міської ради на 2019 рік

Керуючись статтею 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 848 “Про 
впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та 
організаціями”, на виконання наказу Міністерства транспорту України від 
10.02.1998 р. № 43 “Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів 
на автомобільному транспорті”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :
1. Встановити базові лінійні норми витрат палива на службовий автомобіль 

Почаївської міської ради:
Модель 

(модифікація) 
автомобіля

Рік випуску Реєстраційний 
номер

Модель двигуна Базова лінійна 
норма (л/100 

км)
RENAULT 
FLUENCE

2016 ВО 3527 ВІ 1.6МКП5
_________________________

обсягах:
2. Встановити ліміт видачі палива для службового автомобіля у наступних

і Модель, 
(модифікація) 
автомобіля

Реєстраційний 
номер 

автомобіля
ПІБ водія

М
ар

ка
 

па
ли

ва

Ліміт палива 
(кількість 
літрів на 
місяць)*

1. RENAULT 
FLUENCE

ВО 3527 ВТ Ратуш С.Б. А-95 250

3. Зміна лімітів видачі палива допускається з письмового дозволу міського 
голови.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

Горобець Г.Д.
Бондар Г.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «22» березня 2019 року №33

Про затвердження результатів конкурсу 
на право оренди комунального майна 
та надання в оренду комунального майна

Розглянувши протокол засідання конкурсної комісії №3 від 18-19.03.2019 року та 
результати проведення конкурсу на право оренди комунального майна - частини 
нежитлової будівлі (приміщення) нової школи «А» опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області за 
адресою вул. Шевченка, 15, м. Почаїв, площею 114,9 кв.м., керуючись статтею 29 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити результати конкурсу на право оренди комунального майна частини 
нежитлової будівлі (приміщення) нової школи «А» опорного закладу Почаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради Тернопільської 
області за адресою вул. Шевченка, 15, м. Почаїв, площею 114,9 кв. м.

2. Надати фізичній особі-підприємцю Войтюк Галині Михайлівні в оренду строком 
на 2 роки 11 місяців частину нежитлової будівлі (приміщення) нової школи «А» 
опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 
міської ради Тернопільської області за адресою вул. Шевченка, 15, м. Почаїв, 
площею 114,9 кв.м. для розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж 
товарів підакцизної групи у навчальних закладах та військових частинах з 
орендною платою 1280 (одна тисяча двісті вісімдесят) гривень нуль копійок за 
базовий місяць.

3. Почаївському міському голові Бойку Василю Сергійовичу укласти договір оренди 
нерухомого майна на частину нежитлової будівлі (приміщення) нової школи «А» 
опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської 
міської ради Тернопільської області за адресою вул. Шевченка, 15, м. Почаїв, 
площею 114,9 кв.м. з фізичною особою підприємцем Войтюк Галиною 
Михайлівною.

4. Затвердити дане рішення на черговій сесії Почаївської міської ради.

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

Міський голова В,С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року №34

Про перереєстрацію громадян , 
які перебувають на квартирному 
обліку станом на 22.03.2019 року.

Розглянувши подані матеріали для перереєстрації громадян керуючись ст. 36. ст. 39, ст. 40 
Житлового кодексу Української РСР . пунктом 25 «Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» затверджені 
постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 (далі - Правила 
обліку), ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі протоколу 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Почаївської міської ради № 3 від 
05.03,2019 року, виконавчий комітет міської ради

Вирі ні и в:

1. Провести перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку при 
виконавчому коміїеті Почаївської міської ради, а саме :

1.1 .Зафіксувати зміни, які пройшли в сім'ях громадян, які стоять на квартирній черзі:
Балян г Юлій Сергійович - змінити адресу реєстрації із попередньої адреси с. Нове Село 
вул. І. Франка. 48 «а» на вул. Шкільна, 36 в м. Почаїв.

1.2.Зняти з квартирного обліку із позачергової черги згідно п.п.1 п. 26 Правил обліку - 
поліпшення жиїлових умов, наслідок якою відпали підстави для надання іншого жилого 
приміщення Подналова Андрія Євгеновича (склад сім’ї- 1 особа)

1.3.Зняти з квартирного обліку із позачергової черги згідно п.п.І п. 26 Правил обліку - 
поліпшення житлових умов, наслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого 
приміщення із сім'єю із 2-х чоловік Серветник Олену Анатоліївну (вона, дочка Торбинська 
Лідія Іванівна).

1.4.Внести у список осіб, які перебувають на кваріирному обліку на загальну чергу згідно 
рішення виконавчого комітету № 17 від 14 лютого 2019 року - Сімору Катерину Іванівну із 
сім'єю із 2-х чоловік (вона, син - Сімора Ілля Тарасович ).

1.5.Зберегти за громадянами, протягом 2-х років з дня зняття з обліку, право на поновлення за 
датою перебування на квартирному обліку у разі падання документів, що посвідчують підстави 
для перебування на обліку громадян, які погребують поліпшення житлових умов на час 
прийняття рішення про зняття з квартирного обліку.

2. Затверділ и списки громадян .які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання 
та потребують поліпшення житлових умов станом на 22 березня 2019 року:

2.1 .Список осіб, які перебувають на квартирному обліку у кількості 12 (дванадцять) 
сімей (додаток №1).

2.2.Список осіб, які користуються правом першочерговою одержання жилих 
пр и м і щен ь у 2 (д в і) с і м ’ ї (до,1 іато к №2).

2.3. Список осіб, які користуються правом позачергового одержання 
приміщень у кількості 5 ргіЗтС) сімей (додаток №3).

Міський голова
Лівар ІІ.М.
Бондар Г.В.

жилих

В.С БОЙКО



С П И С О К №1

громадян, які знаходяться на квартирному обліку за місцем проживання 
по Почаївській міській раді станом па 22.03.2019р.

Прізвище. ім.»я, по батькові Склад 
сІм»ї

Місце проживання Місце роботи Підстава про 
взяття на 
квартоблік

Дата і номер 
рішення

Примітка

1 .Лоїоцька Євген і я КирилІвна 5 Груше вського, 23 Не працює. п.п. 1 п. 13 № 36 27.02.1987р.

2.Букай Руслан Степанович 4 Радивилівська. 3 І Іе працює п.п. 1 п. 13 №41 24.11.1994р.

3. Андрос юк Наїалія
Володимирівна

6 Кременецька. 4 J 4с працює І).!5. 11 п. 44 
ст. 46 ЖКУ

№104 28.07.2005р.

4.Горошко Тетяна Василівна 4 Чайковського. 17 Вчитель ЗОНІ 1-
111 ст.

Ст. 45 .№153 25.12.2007р

5.Маркович Вален тина 
Анатоліївна

1 Дорошенка, 26 І Іе працює п.п. 4 п. 13 №165 25.12.2007р

6. Карн чу к Галина Василівна 8 Плетянка, 38 Не працює п.п. 11 п. 44 
ст. 46 ЖКУ

№ 72 25.04.2011р.

7.Мельник Валентина
Святославі в на

3 Шевченка, 25'1 не працює 
догляд за дітьми

п.п. 7 11. 13 №63 30.07.2013р.

8. Жовтовська Світлана 
Володимирівна

і Кременецька.31 не працює п.п. 3 и. 46 
ст. 46 ЖКУ

№ 171 16.12.2013р.

9. Балянт Юрій Сергійович
1 Шкільна, 36 підопічний 

Почаївського 
Психоиевролої іч 
ного Інтернату

п.п. 11 п. 44 
с г. 46 ЖКУ

№63 20.06.2014р.



10. Хворостецька Зоряна
Іванівна

1 1. Струн Олег Геннадійович

Тиха, 11

иров. Шевченка, 7

12. Сімора Катерина Іванівна Сісльмашука , 2

Магазин
«Олеся»
продавець

Не працює

ТОВ «Мінпрод
Галичина»
(офіціант)__

н.п. II п. 44 
ст. 46 ЖКУ

нд]. 7 п. 13
п.її. З Н.44

п.п. 1 II. 13

№64 20.06.2014 р.

№ 64 27.03.2017р.
№119 19.06.2017р.

№ 17 14.02.2019р.

Міський голова В.С.БОЙКО



С П И С О К № 2

громадян, які знаходяться на першочерговій черзі по квартирному обліку за місцем проживання по
Почаївськін міській раді станом на 22.03. 2019 р.

Z

Прізвище, ім’я, ло батькові Склад
сім’ї

Місце проживання Місце робо ти Підс тава про 
взяття на 
квартоблік

Дата і номер 
рішення

Примітка

2. Гороіпко Тетяна Василівна 4 Чайковського. 17 Вчитель ЗОШ
І-ІІІ ст.

н.п. 13 и. 44 №153 25.12.2007р

3. Стр\к Олег Гсннадійовнч 4 пров. Шевченка, 7 Не працює плі. 3 п. 44 № 119 19.06.2017 р.

/

Міський голова В.С.БОЙКО



С П И С О К №3 

громадян, які знаходяться на позачерговій черзі но квартирному обліку за місцем проживання 
по Почаївєькііі міськім раді станом на 22.03.2019р,

ПримПрізвище, ім.»я, по батькові Склад
сім»ї

Місце проживання Місце роботи 11 ідстава про 
взяття на 
квартоблік

Дата і номер 
рішення

1 .Лндросюк На талія 6 Кременецька, 4 не працює ст. 46 ЖКУ №104 28.07.2005р.
Володимирівна догляд за дітьми

2.Карпч\к Галина Василівна 8 ІІлетянка. 38 не працює ст. 46 ЖКУ № 72 25.04.201 1р.
догляд за дітьми

3. Жо в і о вс ька С в ітл а на 1 Кременсі и>ка,.3 1 не пранню ст. -16 ЖКУ № 171 16.12.2013р.
Володимирівна

4, Ьаляпт Юрій Сергійович 1 Шкільна. 36 ПІДОПІЧНИЙ 
Почаївського 
психоневролої іч 
ного Інтернату

ст. 46 ЖКУ №63 20.06.2014р.

5. Хворостецька Зоряна 
Іванівна

4 Т иха, 11 магазин «Олеся»
продавець

ст. 46 ЖКУ №64 20.06.2014 р.

/
-------------- /

Ж”*

Міський голова В.С.БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «22» березня 2019 року № 35

Про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами ФО-П Тимошику М.М.

Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Тимошика Михайла 
Морозенковича, керуючись ст. 144 Конституції України, підпунктом 13 пункту 
«а» статті ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 
1 статті 16 Закону України «Про рекламу», Постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил 
розміщення зовнішньої реклами», зі змінами та доповненнями, Положенням 
про порядок розміщення зовнішньої реклами територіальної громади м. Почаїв 
та с. Затишшя, затвердженого рішенням Почаївської міської ради від 
23.01.2015р. № 2040, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

1. Надати згоду на розміщення зовнішньої реклами ФО-П Тимошику 
Михайлу Морозенковичу типу «Біґборд» в кількості 2 (дві) шт., розміром 
3x6 м., терміном 5 (п’ять) років по вул. Кременецька, м. Почаїв, один на 
відстані не менше 130м. від в’їзного знаку населеного пункту та другий 
неподалік магазину «Хуторок», згідно поданого проекту.

2. ФО-П Тимошику Михайлу Морозенковичу погодити розміщення 
зовнішньої реклами вказаної у п.1 даного рішення з Департаментом 
розвитку інфраструктури, транспорту та туризму Тернопільської 
облдержадміністрації та Службою автомобільних доріг Тернопільської 
області.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «22» березня 2019 року № 36

Про надання дозволу на порушення 
об’єкта благоустрою

Розглянувши заяву гр. Сімори Сергія Леонідовича вхід. № 246 від 
19.03.2019р. 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 ЗО жовтня 2013 р. № 870, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл гр. Сіморі Сергію Леонідовичу, жителю вул. Сонячна, 25, 
с.Старий Тараж на порушення об’єкта благоустрою по вул. Лосятинська, 12, 
м. Почаїв, з метою влаштування водовідведення з власної земельної ділянки 
у загальноміський водовідвідний кювет.

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

3. Відповідальність за проведення робіт та відновлення об’єкту благоустрою 
(пішохідної доріжки) по вул. Лосятинська, м. Почаїв покласти на гр. Сімору 
Сергія Леонідовича.

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

Міський голова В.С. БОЙКО

Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року №37

Про погодження режиму роботи 
аптеці «Аптека № 27 Подорожник» 
за адресою: м. Почаїв вул. Возз’єднання, 3 «а»

Керуючись ст. ЗО Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, та розглянувши заяву директора ТЗОВ «Подорожник Тернопіль» 
Олійника Леоніда Миколайовича про погодження режиму роботи за адресою: 
м. Почаїв вул. Возз’єднання,3 «а» аптеки «Аптека № 27 Подорожник», на 
підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань від 08.09.2016 за №14151020000039848, 
виконавчий комітет

Вирі ні и в :

1. Погодити встановлений ТЗОВ «Подорожник Тернопіль» графік роботи 
аптеки «Аптека № 27 Подорожник»:
- з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. (понеділок - субота);
- з 09 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. (неділя).

2. Зобов’язати директора ТЗОВ «Подорожник 'Тернопіль» Л.М. Олійника :

отримати погодження відповідних служб на здійснення торгівлі, 
дотримуватись вимог чинного законодавства по роботі аптеки, правил 
громадського порядку та правил благоустрою па території Почаївської МОТГ;

- укласти договір з Почаївським ККП на надання послуг Із вивезення твердих 
побутових відходів.

3. Попередити директора ТЗОА ^Подорожник Тернопіль», що погодження 
дійсне при умові виконання n.JL^noro рішення.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар 11. М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «22» березня 2019 року №38

Про призначення квартиронаймача 
по вул. М. Рожко, 4, кв.16

Розглянувши заяву гр. Паляниці Людмили Миколаївни вхід № 194 від 
01.03.2019р. та заяву гр. Степанюка Миколи Феоновича вхід. № 193 від 
01.03.2019р., які проживають за адресою: м. Почаїв, вул. М.Рожка, 4, кв. 16, у 
зв’язку із смертю попереднього квартиронаймача Степанюка Феона 
Миколайовича, керуючись ст. 64 Житлового Кодексу Української РСР, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 
ради

ВИРІШИВ:

1. З моменту прийняття даного рішення вважати квартиронаймачем 
комунальної квартири № 16 по вул. М. Рожко, 4, м. Почаїв гр. Паляницю 
Людмилу Миколаївну.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року №39

Про відмову у взятті на 
квартирний облік

Розглянувши заяву гр. Бондара Олексія Васильовича , жителя м. Почаїв , 
вул. Березина, 26 , який проживає у власному будинку загальною площею 71,4 
м.кв., житловою -- 35,2 м.кв., в якому зареєстровано і проживає 4 осіб з 
проханням поставити його сім'ю в складі 4 чоловік на квартирний облік при 
виконавчому комітеті міської ради , керуючись ст. 34 Житлового Кодексу 
Української РСР , п.п. 1 п. 13 «Правил обліку громадян , які потребують 
поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР» 
затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 
1984 р. № 470, ч.2 п. а ст. ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» беручи до уваги висновок громадської комісії з житлових питань від 
05.03.2019 року , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

]. Відмовити гр. Бондару Олексію Васильовичу у взятгі його із сім'єю у 
складі 4-х чоловік на квартирний облік при виконавчому комітеті 
Почаївської міської ради для отримання житла згідно ст. 34 Житлового 
кодексу Української РСР, як такому що забезпечений житловою площею
за місцем реєстрації .

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 40

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Подлубній А.Г.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Озерна, 2 гр. Подлубної 
Антоніни Георгіївни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу , 
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 12 березня 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

Виріши в:

1, Виділити одноразову грошову допомогу гр. Подлубній Антоніні 
Георгіївні в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень,

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Подлубній Антоніні 
Георгіївні одноразову грошові допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 41

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ковчинській О.Ф,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв. 26 гр. 
Ковчинської Ольги Феодулівни, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 11 березня 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

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Ковчинській Ользі 
Феодулівні в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2, Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ковчиинській Ользі 
Феодулівні одноразову грошову'Сцопомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар П.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШ ЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 42

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Перестюк П.Є.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Л. Українки, 27 гр. 
Перестюк Павліни Єфремівни, яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 15 лютого 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

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Перестюк Павліні Єфремівиі 
в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Перестюк Павліні 
Єфремівні одноразову грошовуСдйпомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 43

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Сень Й.М.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Вишнева, 17 гр. Сень 
Иосифа Михайловича, інваліда II групи, який просить виділити одноразову 
грошову допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 25 січня 
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

Виріши в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Сень Иосифу Михайловичу в 
розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Сень Иосифу 
Михайловичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 44

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Швець Ф.Ф.

Розглянувши заяву жителя с. Комарин вул. Зарічна, 58 гр. Швеця 
Федора Федоровича, який просить виділити одноразову грошову допомогу , 
взявши до уваги депутатський акт обстеження від 25 січня 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 комі тет міської ради

В и р і пі и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Швецю Федору Федоровичу 
в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Швецю Федору 
Федоровичу одноразову грошовуУюпомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Я і вар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р I III Е Н Н Я

від 22 березня 2019 року № 45

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Камінській В.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Возз’єднання, 5 кв. 17 гр. 
Камінської Валентини Павлівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 05 лютого 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

В и р і ш и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Камінській Валентині 
Павлівні в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Камінській Валентині 
Павлівні одноразову грошову/^опомогу.

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар И.М
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року №46

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Прокопчук І.Д.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Винниченка, 18 гр. 
Прокопчука Івана Дмитровича , який просить виділити одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги виписку № 02/13258 Тернопільської 
університетської лікарні, депутатський акт обстеження від 12 лютого 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

В и р і ш и в:

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

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 47

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр, Морозюк Г.Ф.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Молодіжна, 6 гр, Морозюк 
Галини Федорівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги висновок консультанта Тернопільського обласного 
комунального клінічного онкодиспансера від 21,01.2019 року та депутатський 
акт обстеження від 04 лютого 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

Виріши в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Морозюк Гатині Федорівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Морозюк Галині
Федорівні одноразову

/

Міський голова

допомогу.

Лі вар І ГМ.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 48

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Федоруку В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Молодіжна. 36 гр. 
Федорука Василя Володимировича , інваліда ІІ-Ї групи загального 
захворювання, який просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування, взявши до уваги довідку 11 від ЗО січня 2019 року АЗПСМ м. 
Почаїв, депутатський акт обстеження від 25 січня 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

В и р і пі и в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Федоруку Василю 
Володимировичу в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Федоруку Василю 
Володимировичу одноразову грошову допомогу.

Z
/

В.С. БОЙКОМіський голова

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 49

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Клименко С.Б.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Березина, 67 гр. Клименко 
Світлани Борисівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги довідку Кременецької РКП від 26.02.2019 року та 
депутатський акт обстеження від 25 лютого 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

Виріши в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Клименко Світлані Борисівні 
в розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Клименко Світлані 
Борисівні одноразову грошову допомогу.

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 50

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Рущинській Г.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Нижня, 5 гр. Рущинської 
Галини Іванівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почав № 21 від 04.03.2019 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

Виріши в:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Рущинській Галині Іванівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Рущинській Галині 
Іванівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 51

Иро виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Шаповалу І.Ю.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Сагайдачного, 10 гр. 
Шаповала Івана Юхимовича, який просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв від 11.02.2019 року та 
депутатський акт обстеження від 26 лютого 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

Виріши в:

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

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Шаповалу Івану 
Юхимовичу одноразову грошову-допомогу.

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар ГІ.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 52

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Ля щук О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. М. Вовчка, 12 гр. Ля щук 
Ольги Віталіївни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу на 
лікування , взявши до уваги висновок консультанта Тернопільського обласного 
клінічного онкологічного диспансеру від 22.02.2019 року та депутатський акт 
обстеження від 26 лютого 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

Вирішив:

1. Виділили одноразову грошову допомогу гр. Лящук Ользі Віталіївні в 
розмірі 1000 (одна тисяча ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Лящук Ользі 
Віталіївні одноразову грошову допомогу.

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 53

Про зміну адресного номера 
житловому будинку з надвірними 
будівлями по вул. Галицька

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 
власниками та користувачам, 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, враховуючи довідку приватного нотаріуса № 109/0116 від 
13.03.2019 року та розглянувши заяву гр. Кривіцької Ганни Дмитрівни (згідно 
довіреності від 12 березня 2019 року за реєстровим № 100 - Бабій Надія 
Вікторівна ) та Кривіцької Тетяни Олександрівни, виконавчий комітет міської 
ради

Вирішив:

1. Зміннім адресний номер житлового будинку з надвірними будівлями 3Л 
частина якого належить гр. Кривіцькій Ганні Дмитрівні і 1/4 частина 
якого належала гр. Кривіцькому Олександру Вікторовичу на праві 
приватної власності з номера «З» на номер «8» по вул. Галицька в м. 
Почаєві,

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

3. Гр, Кривіцькій Г.Д. та гр. Кривіцькій Т.О. встановити адресну табличку з
№ «8» на даному житловому ^Удинку.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року №54

Про зміну адресного номера житловому 
будинку з господарсько-побутовими 
будівлями та земельній ділянці, які 
належать гр. Горпинченко О.В.

З метою впорядкування нумерації об'єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 
власниками та користувачам, 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 та розглянувши заяву гр. Горпинченко Олени Валерїївни, 
виконавчий комітет міської ради

Виріши в:

1. Змінити адресний номер житлового будинку з господарсько- 
побутовими будівлями , який належить гр. Горпинченко Олені 
ВалерІївні на праві приватної власності з адресного номера «8» на 
номер «8а» по вул. Граби в м. Почаєві.

2. Змінити адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:0486) площею 0,10 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), яка належить гр. Горпинченко Олені 
ВалерІївні з попереднього адресного номер «8» на номер «8а» по вул. 
Граби в м. Почаєві.

3. Рекомендувати Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне
господарство по вул. Граби в м. Почаїв у відповідності до п.1 
даного рішення,

4. Гр. Горпинченко О.В. встанови^ адресну табличку з № 8а на даному
житловому будинку.

Міський голова В.С. БОЙКО
Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 55

Про присвоения окремих адресних 
номерів виділеним в окремі об’єкти 
права власності частинам житлового 
будинку , які належать гр. Нитті Ю.В. 
та гр. Ковальчук Г.Я.

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 присвоения та зміни адресних номерів об’єктів нерухомості 
розташованих на і ери і орії Почаївської міської ОТІ ”, затвердженого рішенням сесії 
Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 року та беручи до уваги Договір про поділ 
житлового будинку в натурі та припинення спільної часткової власності № 209 від 
28.02.2019 року та розглянувши заяву гр. Ништи Юлії Василівни та гр. Ковальчук 
Галини Ярославівни , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти виділеній в окремий об'єкт права власності 1/2 частині житлового будинку
з госнодарсько-іюбутовими будівлями , а саме: І коридор, площею 6,2 кв.м.; 1-1 
кімната, площею 15,7 кв.м.; 1-2 кімната, площею 14,9 кв.м.; 1-3 прихожа, площею 
12,3 кв.м.; 1-4 кухня, площею 4,3 кв.м.; 1-5 паливна, площею 5,9 кв.м.; хлів під 
літерою «Б» ; літня кухня під літерою «ЛК», яка належить Ништі Юлії Василівні 
адресний помер «14» по вул. Гагаріна в м. Почаїв.

2. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 1/2 частині житлового будинку
з господарсько-побутовими будівлями , а саме : 1-6 коридор, площею 3,5 кв.м,; 1-7 
вапна, площею 2,8 кв.м,; 1-8 кладова, площею 1,3 кв.м.; 1-9 прихожа, площею 10,2 
кв.м.; 1-10 кімната, площею 15,1 кв.м.; 1-11 кімната, площею 19,1 кв.м,, 1-12 
коридор, площею 8,0 кв.м.; 1-13 кімната, площею 10,7 кв.м.: прибудова під літерою 
«В»; літня кухня під літерою «ЛК», погріб під літерою «Пг», належить Ковальчук 
Галині Ярославівні адресний номер «14 а» но вул. Гагарі па в м. Почаїв.

3. Рекомендувати Кременецькому РІ< БТІ внести відповідні зміни в адресне
господарство по вул. Гагаріна в м, Почаїв.

4. Гр, Ништі Ю.В. і гр. Ковальчук Г.Я. встановити адресну табличку з № 14 в № 14 «а»
на даних житлових оудинках.

Міський голова БОЙКО

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 22 березня 2019 року № 56

Про присвоєння адресного номера 
земельній ділянці, яка належить 
гр. Огловій Н.П.

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 та розглянувши заяву гр. Оглової Надії Петрівни (згідно 
довіреності від 20 березня 2017 року за реєстровим № 345 - Оглов Олексій 
Анатолійович) , виконавчий комітет міської ради

Вирі ш и в:

1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:3729) площею 0,215 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка належить гр. Огловій Надії Петрівні номер «84 б» 
по вул. Шевченка в м. Почаїв^

Міський голова

Лікар II.М.
Бондар Г.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від « 22 » березня 2019 року

Про взяття на облік
по виділенню вільних земельних ділянок 
під індивідуальне житлове будівництво 
гр. Циганюк Н.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Березина, 12а, гр. Циганюк Надії 
Олександрівни, керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови взяття громадян на 
облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання, затвердженим 
рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від 27.02.2015р., виконавчий 
комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ :

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Циганюк Надію 
Олександрівну.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр. 
Циганюк Надію Олександрівну.

Контроль за виконанням даногцдйшення покласти на спеціаліста земельного 
ВІДДІЛу.

Міський голова В.С. Бойко

3.

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від « 22 » березня 2019 року №58

Про взяття на облік 
по виділенню вільних земельних ділянок 
під індивідуальне житлове будівництво 
гр. Дереня В.О.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Садова, 7, гр. Дереня Василя 
Олексійовича, керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Земельним Кодексом України, Положенням про умови взяття громадян на 
облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове 
будівництво на території м. Почаїв, с.Затишшя та порядок їх надання, затвердженим 
рішенням сесії Почаївської міської ради № 2071 від 27.02.2015р., виконавчий 
комітет Почаївської міської ради виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ :

1. Взяти на облік по виділенню вільних земельних ділянок під індивідуальне 
житлове будівництво на території м. Почаїв гр. Дереня Василя Олексійовича.

2. Включити до загальноміського списку по виділенню вільних земельних 
ділянок під індивідуальне житлове будівництво на території м. Почаїв гр. 
Дереня Василя Олексійовича на першочергову чергу.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста земельного
відділу.

Міський голова
Онук В.В.


