
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «22» квітня 2019 року №60

Про надання дозволу на порушення 
об’єкта благоустрою

Розглянувши заяву гр. Малик Оксани Володимирівни вхід. № 279 від 
29.03.2019р. 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. Малик Оксані Володимирівні, жительці вул. Вишнева, 
15А, м. Почаїв на порушення об’єкта благоустрою по вул. Вишнева, 15А, м. 
Почаїв, шляхом розміщення на землях загального користування Почаївської 
міської ради будівельного матеріалу - щебеню.

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. Вишнева, 15 А, м. Почаїв покласти на гр. Малик Оксану 
Володимирівну.

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

Міський голова
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

24 квітня 2019 року № 61

1 виділення одноразової 
ідшнової допомоги гр. Соболевській М.П.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 32 гр. 
Соболевської Марії Петрівни , 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

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Соболевській Марії Петрівні 
в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Соболевській Марії
Петрівні одноразов йогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 24 квітня 2019 року № 61

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Волинська, 32 гр. 
Соболевської Марії Петрівни , 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

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Соболевській Марії Петрівні 
в розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Соболевській Марії
Петрівні одноразов йогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 24 квітня 2019 року № 62

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Мотрунич О.Д.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Шкільна, 8 гр. 
Мотрунич Ольги Дмитрівни , яка просить виділити одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 01 квітня 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. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Мотрунич Ользі Дмитрівні в 
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Мотрунич Ользі

В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 24 квітня 2019 року № 63

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Шилюк Н.Ф.

Розглянувши заяву жительки с. Старий Тараж вул. Резніка, 4 гр. 
Шилюк Ніни Федорівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу 
на лікування, взявши до уваги довідку № 18 від 18.01.2019 року Кременецької 
РКЛ та депутатський акт обстеження від 28 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

Вирішив:

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

Шиилюк Ніні2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШ ЕННЯ

від 24 квітня 2019 року №64

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Я.Мудрого, 47 гр. 
Мазурок Анастасы Ігнатівни , інваліда першої групи загального захворювання, 
яка просить виділити одноразову грошову допомогу на лікування, взявши до 
уваги довідку АЗПСМ м. Почаїв від 01.03.2019 року та депутатський акт 
обстеження від 04 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

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Мазурок Анастасїї Ігнатівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Мазурок Анастасїї
Ігнатівні одноразову у.

Міський голова

7

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 24 квітня 2019 року № 65

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

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Козацька, 10 «а» гр. 
Ярмусь Галини Миколаївни, яка просить надати одноразову грошову допомогу 
на дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку Кременецької районної 
комунальної лікарні від 04.03.2019 року та депутатський акт обстеження від 
07 березня 2019 року та керуючись Положенням про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
№ 164 від 19 жовтня 2016 року 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. Ярмусь Галині Миколаївні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

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

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 24 квітня 2019 року № 66

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Копач А.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Липова, 22 гр. Копач 
Алли Володимирівни , яка провела похорон свого чоловіка - Копача Миколи 
Ярославовича 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. Копач Аллі Володимирівні одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Копач Аллі
Володимирівні однораз згу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 24 квітня 2019 року №67

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Іщуку В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Садова, 18 гр. Іщука 
Василя Володимировича , який провів похорон свого брата - Іщука 
Олександра Володимировича про виділення йому 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. Іщуку Василю Володимировичу одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2500 ( дві тисячі п’ятсот) гривень.

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

Міський голова БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 24 квітня 2019 року №68

Про зміну адресного номера иежитловому 
приміщенню І НЄ7КІ1 гловому приміщенню, 
складу га земельній ділянці, які 
належать Почаївській Духовній Семінарії 
Тернопільської Єпархії Української 
Православної Церкви

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 ОТЕ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 
548 від 31,10.2016 року та розглянувши відношення Почаївської Духовної Семінарії за 
вх.№ 262 від 22.04.2019 року, виконавчий комітет міської ради

Виріши в:

1. Змінити адресний номер нежитлового будинку, площею 2025,1 кв.м і нежитлового 
будинку, складу, площек>75.1 кв.м , які належать Почаївській Духовній Семінарії 
Тернопільської Єпархії Української Православної Церкви на праві приватної 
власності з адресного номера «15» на номер «15в» по вул. Шевченка в м. Почаєві.

2. Змінити адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:0268) площею 0,3429 га, для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, яка належить Почаївській Духовній Семінарії Тернопільської 
Єпархії Української Православної Церкви на праві приватної власності з 
попереднього адресного номер «15» на номер «15в» по вул. Шевченка в м. Почаєві.

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

4. Почаївській Духовній Семінарії Тернопільської Єпархії Української Православної 
Церкви встановити адресну таблите^І № «15в» наданих нежитлових будинках.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШ ЕННЯ

від 24 квітня 2019 року №69

Про зміну адресного номера 
земельній ділянці, яка належать
Почаївськін Свято-Успенській Лаврі

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 Oil затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 
31.10.2016 року та розглянувши заяву Почаївської Свято-Успенської Лаври 
№ 11 від 15 квітня 2019 року , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Змінити адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:0196) площею 0,033 га, для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій , яка 
належить Почаївській Свмто-Успенській Лаврі з попереднього 
адресного номер «15» на ^щер «8» по вул. Возз’єднання в м. Почаєві.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.


