
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від « 03 » липня 2019 року №105

Про затвердження дати 
відзначення Дня міста Почаїв 
у 2019 році

З метою відзначення 569-ої річниці Дня заснування міста Почаїв, 
керуючись п.7 ст.32 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1. .Затвердити дату відзначення Дня міста Почаїв у 2019 році -14 липня 
2019 року.

2. Утворити та затвердити склад організаційного комітету з питань 
підготовки та проведення 14 липня 2019 року заходів до Дня міста 
Почаїв (додається).

3. Координацію та контроль за виконанням даного рішення покласти на 
заступника міського голови відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків.

Міський голова

Чубик А.В.
Кон о шевська М.В.

В.С. Бойко



Додаток 1
до рішення виконавчого 
комітету
№ 105від 03 липня 2019р

СКЛАД
Організаційного комітету з питань підготовки та проведення 14 липня 

2019 р. Дня міста Почаїв.

1. Чубик А.В.
2. Собчук П.П. 
голови оргкомітету;

заступник міського голови, голова оргкомітету; 
директор міського будинку культури, заступник

3. Ковальчук В.І.
4. Боцюк О.І.
бухгалтер Почаївської міської ради;

начальник Почаївського ККП; 
начальник фінансового відділу-головний

5. Смачило С.Д.
6. Іськов Р.П.
7. Гичка Г.І. 
освітня школа І-ІІІ ст.;
8. Лещук Л.В.

директор Почаївської музичної школи;
директор Почаївського ДНЗ ВПУ-21;
директор Опорного закладу Почаївська загально-

директор Почаївського будинку дитячої творчості 
та спорту;
9. Сорока Я.В. заступник начальника СП Кременецького ВП
ГУНП України в Тернопільській області.

Міський голова В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

Від «В » липня 2019 року № Ю6

Про затвердження святкової 
програми до Дня міста Почаїв

На виконання Програми «Організація свят та розвиток культури і 

мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 

роки», куруючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ

1. Затвердити святкову Програму до Дня міста Почаїв згідно з 
додатком 1.

2. Організаційному комітету з питань підготовки та проведення 
святкових заходів до Дня міста Почаїв забезпечити реалізацію заходів 
передбачених Програмою.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Чубика А.В.

Міський голова В.С. Бойко
і
і

Чубик А,В.

Нечаи Т.ІО.



Додаток 1.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету 

№106 від « 03 » липня 2019 року

Програма
до Дня міста Почаїв у 2019 р.

1. Загальні положення

1.1. Організатором проведення святкової Програми є «Оргкомітет 

Почаївської міської ради» утворений рішенням виконавчого комітету.

1.2. Дата проведення заходів Програми - 14 липня 2019 року.

1.3. Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 

відповідно до затвердженого переліку культурно-масових заходів на 2019 рік, 

згідно «Організація свят та розвиток культури і мистецтв Почаївської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки» та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

2. Мета і завдання Програми
2.1. Метою проведення святкової Програми є забезпечення розвитку 

культурного середовища громади, організація дозвілля жителів, збереження 

національних традицій, забезпечення розвитку туристичної привабливості 

громади.

2.2. Завдання Програми:

1) формування громадської оцінки діяльності трудових колективів, 

окремих особистостей; художньої самодіяльності.

2) активізація інтелектуального та творчого потенціалу громади;

3) пропаганда .культурного та спортивного способу життя .

4) покращення туристичної привабливості громади.

3. Умови проведення Програми

3.1.Для проведення святкової Програми необхідно забезпечити наступні 

умови:
1) Відведення місця в парку ім. Шевченка для встановлення сцени з 

метою проведення концертної програми.



2) Встановлення сцени, забезпечення звукової і освітлювальної 
апаратури.

3) Організація місць для проведення торгівлі в парку ім. Шевченка.

4) Забезпечення охорони правопорядку під час масових заходів,

4. Перелік заходів до Програми
4.1. Спортивні заходи:

1) Організація дитячих велосипедних перегонів

2) Організація шахового турніру.

4.2. Мистецькі заходи

1) Виставка «Почаїв - паралелі історії», присвячена висвітленню 

історії м. Почаєва.

4.3. Розважальні заходи:

1) Дитячі надувні та інші атракціони.

2) Розважальна програма включає:

- виступ художньої самодіяльності Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади

- виступ відомих гуртів;

- організація святкового феєрверку,

- сценічне забезпечення.

- забезпечення відповідного звукового та освітлювального обладнання;

Міський голова / В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАТВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від «03 » липня 2019 року № 107

Про погодження місця розташування 
атракціонів під час святкування 
Дня м. Почаїв

Розглянувши заяви та надані відповідні документи фізичних осіб- 
підприємців Лук’янець Т.А., Лозовенко ЄЮ. щодо надання дозволу на 
тимчасове розміщення пересувних дитячих атракціонів в період проведення 
заходів, приурочених до святкування Дня міста Почаїв, керуючись підпунктом 
4 пункту «б» статті ЗО, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Почаївської міської 
ради

ВИРІШИВ

1. Надати дозвіл на тимчасове розміщення пересувних дитячих 
атракціонів терміном на 1 день 14 липня 2019 в м. Почаїв,у парку ім. Т. 
Шевченка:

1) ФОП Лук’янець Т.А.: мегабатут - 2 шт., гірка-батут надувний 2 шт., 
батут «Джамп», атракціон «Тир», електромобілі, розважальні атракціони 
«Боксер», «Молотобоєць», «Віртуальна реальність», торгівельні палатки для 
продажу солодкої вати, попкорну, дитячої атрибутики з повітряними кульками

2. Надати дозвіл на тимчасове розміщення пересувних дитячих 
атракціонів терміном на 1 день 14 липня 2019 в м. Почаїв по вул. Лосятинська 
2а.:

1) ФОП Лозовенкові С.О.: надувна гірка, надувний комплекс, карусель 
дитяча «Ромашка», батут «Спайдер», пересувний паровозик, веломобілі та 
електромашинки, призовий тир, торгівельні палатки для продажу солодкої вати, 
гелевих повітряних кульок, призовий атракціон «Дартс», батут «Джампер».

3. Зобов’язати суб’єктів господарювання:
1) забезпечити’ на видному та доступному місці наявність куточка 

споживача, копії відповідних документів для здійснення діяльності, таблички із 
зазначенням прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця та 
забезпечити інформування споживачів про ціни на послуги, які надаються на 
ярликах (цінниках) або у покажчиках цін;



2) дотримуватися на прилеглій території належного санітарного стану та 
Правил благоустрою;

3) підтримувати пересувні дитячі атракціони в справному стані, 
регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати;

4) дотримуватися вимог з техніки безпеки пересувних дитячих 
атракціонів.

5) Рекомендувати проводити роботу з 09:00 до 21:00 години.

4. Відповідальність за техніку безпеки поводження дітей на пересувних 
дитячих атракціонах покласти на фізичних осіб-підприємців Лук’янець Т.А та 
Лозовенко Є.О.

5. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова В.С. Бойко

Чубик А.В.

Нечай Т.Ю.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «03» липня 2019 року №

Про надання дозволу на розміщення 
тимчасової споруди на території об’єкта 
благоустрою ФО-П Коліснику7 М.А.

Розглянувши заяву ФО-П Колісника М.А. вхід.№ 619 від 13.06.2019р. щодо можливості 
користування об’єктом благоустрою для розміщення тимчасової споруди з метою провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв по вул. Возз’єднання, заяву Румянцевої Ю.В. вхід.№ 
618 від 13.06.2019р. щодо передачі торгового місця ФО-П Коліснику М.А., керуючись 
Положенням про користування об’єктами благоустрою комунальної власності на території м. 
Почаїв. Законом України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет 
Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл ФО-П Коліснику Михайлу Анатолійовичу на користування об’єктом 
благоустрою площею 6 м.2 для розміщення тимчасової споруди з метою провадження 
підприємницької діяльності в м. Почаїв, по вул. Возз’єднання, у видовій точці №3 згідно 
ситуаційної схеми розміщення тимчасових споруд в м. Почаїв, на місці № 7 відповідно до 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. 
Почаїв, вул. Возз’єднання.

2. Скасувати рішення виконавчого комітету Почаївської міської ради № 117 від 
13.07.2018р. «Про надання дозволу па розміщення тимчасової споруди на території об’єкта 
благоустрою ФО-П Рум’яйцевій Ю.В.».

3. ФО-П Коліснику Михайлу Анатолійовичу:
заключили договір з балансоутримувачем (Почаївським ККП) щодо пайової участі в 
утримані об’єкта благоустрою.
виготовити паспорт прив’язки тимчасової споруди; .
встановити тимчасову споруду згідно паспорту прив’язки;
отримати технічні умови для під'єднання до інженерних мереж у відповідних 
експлуатуючих організаціях;
заключили договір із Почаївським ККП на вивіз твердих побутових відходів.

4. ФО-П Румянцевій Юлії Вікторівні розірвати договір з Почаївським комбінатом 
комунальних підприємств щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

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

Міський голова
Максимчук С.В,

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 липня 2019 року № 109

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Зінюк З.Д.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Суворова, 37 гр. Зінюк 
Зі наїли Данилівни , яка просить виділити одноразову грошову допомогу 
взявши до уваги акт депутатського обстеження від 10 червня 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 житгєвих 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. Зінюк Зінаїді Данилівні в 
розмірі 500 (п’ятсот ) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Зінюк Зінаїді 
Данилівні одноразову грошову/дономогу.

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар И.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р I III Е IIIIЯ

від 03 липня 2019 року № 110

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Паляниці В.О.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж вул. Молодіжна, 27 
Паляниці Вячеслава Олексійовича , який просить надати одноразову грошову 
допомогу на лікування э взявши до уваги виписку із медичної карти 
стаціонарного хворого № 1083 та депутатський акт обстеження від 07 червня 
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. Паляниці Вячеславу 
Олексійовичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Паляниці Вячеславу 
Олексійовичу одноразову гройову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 липня 2019 року № 111

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Бойку М.О,

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Шевченка, 68 «а» гр. Бойка 
Михайла Олександровича , який просить надати одноразову грошову допомогу 
на дороговартісне лікування , взявши до уваги виписка7 із медичної карти 
стаціонарного хворого № 823/647 Київського міського клінічного
ендокринологічного центру та депутатський акт обстеження від 27 травня 
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. Бойку Михайлу 
Олександровичу в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Бойку Михайлу 
Олександровичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕНИМ

від 03 липня 2019 року № 112

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Зубкевич Н.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Я. Мудрого, 9 кв.З гр. 
Зубкевич Надії Василівни , яка просить надати одноразову грошову допомогу 
на дороговартісне лікування , взявши до уваги довідку КП «Рівненський 
обласний протипухлинний центр» № 918/11-01/19 від 03.05.2019 року та 
депутатський акт обстеження від 06 травня 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. Зубкевич Надії Василівні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської .рали перерахувати гр. Зубкевич Надії 
Василівні одноразову грошову допомогу.

В.С. БОЙКОМіський голова

ЛіварН.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 03 липня 2019 року №113

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Борис О.Я.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Я. Мудрого, 17 «а» гр. Борис 
Олексія Яковича , який просить надати одноразову грошову допомогу на 
дороговартісне лікування , взявши до уваги виписку із медичної карти 
стаціонарного хворого № 3424 та депутатський акт обстеження від 18 червня 
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. Борис Олексію Яковичу в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської/ради перерахувати гр. Борис Олексію
Яковичу одноразову і рошовмдапомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



від 03 липня 2019 року № 114

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р I III Е Н IIЯ

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

Розглянувши заяву жителя с. Комар ип вул. Зарічна, 58 гр. Швець 
Федора Федоровича , який провів похорон своєї дочки - Швець Людмили 
Федорівни 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, 
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 гр. Швець Федору Федоровичу одноразову грошову 
допомогу в розмірі 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 липня 2019 року № 115

Про зміну адресного номера 
житловому будинку з надвірними 
будівлями ио вул. Шалівка

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 Почаїв ської 
міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 
31.10.2016 року враховуючи заповіт № 115 від 28.08.1986 та розглянувши 
заяву гр. Гукайла Василя Олександровича, виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Змінити адресний номер житлового будинку з надвірними будівлями 
який належав гр. Гукайло Ганні Гаврилівні на праві приватної 
власності з номера «17» по вул. Березина на номер «11» по вул. 
Шалівка в м. Почаєві.

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

3. Гр. Гукайлу В.О. встановити адресну табличку з № «11» на даному
житловому будинку.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 03 липня 2019 року

Про доцільність відібрання дітей від 
батків без позбавлення їх батьківських 
прав

Керуючись п. 8 Постанови Кабінету Міністрів від 24.09.2008 року №866 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини», ст. 34 п. 4 делегованих повноважень Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.Вважати доцільним відібрання від батька Домбровського Богдана 
Васильовича - 06.08.1985 року народження т*а матері Домбровської Анастасії 
Миколаївни - 02.10.1992 року народження , які проживають м. Почаїв вулиця 
Ясна,26 Кременецького району Тернопільської області малолітніх дітей, а саме: 

-Домбровського Тараса Богдановича -10.03.201 1 р.н.;
-Домбровського Нестора Богдановича- 13.03.2013 р.н.;
-Домбровську Єлизавету Богданівну -01.11.2014 р.н.;
-Домбровську Марію Богданівну -22.06.2017 р.н.;
-Домбровську Таїсію Богданівну - 03,10.2018 р.н.

в зв’язку з виникненням безпосередньої загрози для життя та здоров’я 
малолітніх дітей.

2. Рекомендувати Службі у справах дітей Кременецької РДА вжити всіх 
необхідних заходів щодо відібрання малолітніх дітей від батьків Домбровського 
Богдана Васильовича - 06.08.1985 року народження та Домбровської Анастасії 
Миколаївни - 02.10.1992 року народження без позбавлення батьківських прав.

3. Контроль за виконанням данного рішення залишаю за собою.

Міський голова В.С. БОЙКО


