
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2020 року №

Про передачу в оренду 
комунального майна

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 
«Кременецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Кременецької 
районної ради № 147 від 20.02.2020р., з метою ефективного використання 
комунального майна, якісного надання медичних послуг жителям громади, 
відповідно до ст. 15, ч.І Прикінцевих та Перехідних положень Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна», керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і 
пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 
господарства та комунальної власності, промисловості, підприємництва, 
транспорту та зв'язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати в оренду частину нежитлових приміщень першого поверху 
громадського будинку Почаївської міської ради по вул. Шевченка, 4, 
м.Почаїв, загальною площею 214,8 кв.м. (в тому числі площа спільного 
користування 58 кв.м.) для розміщення Комунального некомерційного 
підприємства «Кременецький центр первинної медико-санІтарної 
допомоги» Кременецької районної ради.

2. Включити об’єкт оренди, вказаний у п.1 даного рішення до Переліку 
об’єктів другого типу (перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про 
передачу в оренду без проведення аукціону).

3. Оголосити конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності на частину 
нежитлових приміщень першого поверху громадського будинку 
Почаївської міської ради по вул. Шевченка, 4, м. Почаїв, загальною 
площею 214,8 кв.м. (в тому числі площа спільного користування 58 
кв.м.).
Мета проведення оцінки - укладення договору оренди нерухомого майна.

4. Уповноважити міського голову Бойка В.С. після проведення конкурсу з 
відбору суб’єкта оціночної діяльності, підписати та скріпити печаткою 
договір на проведення незалежної оцінки майна та договір на проведення 
рецензування незалежної оцінки майна.



5. Визначити відповідальним за фінансування робіт з проведення 
незалежної оцінки майна та рецензії на незалежну оцінку майна 
Комунальне некомерційне підприємство «Кременецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Кременецької районної ради.

6. Уповноважити міського голову Бойка В.С. підписати та скріпити 
печаткою договір оренди нерухомого майна на частину нежитлових 
приміщень першого поверху громадського будинку Почаївської міської 
ради по вул. Шевченка, 4, м. Почаїв, площею 214,8 кв.м. (в тому числі 
площа спільного користування 58 кв.м.) з Комунальним некомерційним 
підприємством «Кременецький центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Кременецької районної ради на наступних умовах:

6.1. мета оренди - розміщення КНП «Кременецький центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Кременецької районної ради;

6.2. загальна площа об’єкта оренди - 214,8 кв.м. (в тому числі площа 
спільного користування 58 кв.м.);

6.3. орендна плата відповідно до Звіту про оцінку майна та Методики 
розрахунку орендної плати за майно комунальної власності 
територіальної громади м. Почаїв та пропозиції її розподілу;

6.4. термін дії договору оренди - 2 роки 11 місяців.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2020 року № /М?

Про продовження дії договору 
оренди від 01.03.2011р.

Розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства 
«Почаївська районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради 
Тернопільської області № 78 від 29.01.2020р., у зв’язку із закінченням 01 
березня 2020р. договору оренди нерухомого майна від 01.03.2011р., з метою 
ефективного використання комунального майна, якісного надання медичних 
послуг жителям та гостям громади, відповідно до ст. 17, ч.2 Прикінцевих та 
Перехідних положень Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити договір оренди нерухомого майна від 01.03.2011р., 
укладеного між Почаївською міською радою та Комунальним 
некомерційним підприємством «Почаївська районна комунальна лікарня» 
Кременецької районної ради Тернопільської області, змінивши розмір 
орендної плати згідно звіту про оцінку майна та Методики розрахунку 
орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади 
м. Почаїв та пропозиції її розподілу.

2. Встановити:
- термін дії договору оренди: 2 роки 11 місяців;
- загальну площу орендованого приміщення: 428,1 кв.м (в тому числі 

площа спільного користування 115,6 кв.м).
3. Оголосити конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності на нежитлові 

приміщення першого та другого поверхів громадського будинку 
Почаївської міської ради, загальною площею 428,1 кв.м. (в тому числі 
площа спільного користування 115,6 кв.м), що знаходиться за адресою 
вул. Шевченка, 4, м. Почаїв.
Мета проведення оцінки - продовження дії договору оренди нерухомого 
майна від 01.03.2011р.



4. Уповноважити міського голову Бойка В.С., після проведення конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, підписати та скріпити печаткою 
договір на проведення незалежної оцінки майна та договір на проведення 
рецензування незалежної оцінки майна.

5. Визначити відповідальним за фінансування робіт з проведення 
незалежної оцінки майна та рецензії на незалежну оцінку майна 
Комунальне некомерційне підприємство «Почаївська районна 
комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області

6. Уповноважити міського голову Бойка В.С. підписати та скріпити 
печаткою додатковий договір до договору оренди нерухомого майна від 
01.03.2011р. на вищезазначених умовах.

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

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ 

Рішення
«26» лютого 2020 року №2310

Про затвердження звіту про 
виконання міського бюджету 
за 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 
Бюджетного Кодексу України, розглянувши поданий виконавчим комітетом 
Почаївської міської ради звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік 
від 25 лютого 2020 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного розвитку, інвестицій та бюджету, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік:
По загальному фонду:

- По доходах в сумі - 61054906,12 грн.;
- По видатках в сумі — 57914512,23 грн.

По спеціальному фонду:
- По доходах в сумі - 1776651,74 грн.;
- По видатках в сумі - 7434181,02 грн.

В.С. Бойко

Боцюк О.І. " ;
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

Рішення
«26» лютого 2020 року №2311

Про внесення змін до 
міського бюджету на 2020рік

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

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до фінансування міського бюджету на 2020 рік 
(додаток 2 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 року № 
2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 1.

2. Затвердити зміни до розподілу видатків міського бюджету на 
2020 рік (додаток 3 до рішення Почаївської міської ради від 18 грудня 2019 
року № 2208 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з додатком 2, в тому 
числі:

зміни видатків спеціального фонду в сумі 1941954 гривні (для 
спів фінансування реконструкції філії «Старотаразька загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа I- 
III ступенів Почаївської міської ради за адресою: вул. Шкільна, 2 с. Старий 
Тараж Кременецький район Тернопільська область) за рахунок:

спрямування залишку коштів освітньої субвенції загального фонду 
міського бюджету станом на 01 січня 2020 року, переданої із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 1586411 
гривень;

спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського 
бюджету станом на 01 січня 2020 року, переданого із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) - 355543 гривні.

3. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за
об’єктами у 2020 році (додаток 5 до рішення Почаївської міської ради від 18 
грудня 2019 «Про міський бюджет на 2020 рік») згідно з
додатком

4. у^^жи^оль за^вйкстнанцям даного рішення покласти на постійну
КОМІСІЮ І С^ЖЬНр-еКОНОМІЧНОГО .'розвитку, інвестицій та
бюджету її с \ I tsoj! 1 /
Міський В.С. Бойко
Боцюк О.І.
Бондар Г.В.



Додаток 1
до рішення Почаївської міської ради 

від 25 лютого 2020 року № 2311

(грн)

Зміни до фінансування міського бюджету на 2020 рік

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування 
бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -1 941 954 1 941 954 1 941 954
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -1 941 954 1 941 954 1 941 954
Всього за типом кредитора -1 941 954 1 941 954 1 941 954

600000 Фінансування за активними операціями
-1 941 954 1 941 954 1 941 954

602400 Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) -1 941 954 1 941 954 1 941 954
Всього за типом боргового 
зобов’язання -1 941 954 1 941 954 1 941 954

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток № 2 
до рішення Почаївської міської ради 

від 25 лютого 2020 року № 2311
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків міського бюджету на 2020 рік

Код
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

пограмної 
класи фікац 
її видатків 

та 
кредитуван 

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонале 

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн 
я місцевих 
бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМУсього видатки 
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку Усього

3 них

видатки 
споживання оплата

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвиткубюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (головний розпорядник) 0 0 0 0 0 1941954 1941954 0 0 0 1941954 1941954

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської 
міської ради (відповідальний виконавець) 0 0 0 0 0 1941954 1941954 0 0 0 1941954 1941954

0617361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

0 0 0 0 0 1941954 1941954 0 0 0 1941954 1941954

Всього 0 0 0 0 0 1941954 1941954 0 0 0 1941954 1941954

Секретар міської ради В.Я. Уйван



1

Додаток З
до рішення Почаївської міської ради 

від 25 лютого 2020 року № 2311

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році

(грн)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головної о розпорядника коштів обласного 
бюджегу/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Назва об'ємі а відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 

початку і 
завершеЕіпя)

Загальна вартість 
об'єкта, гривень

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, гривень

Рівень 
будівельної 
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000 Відділ освіти, молоді та спорту (головний розпорядник) 1 941 954

0610000 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець) 1 941 954

0617361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку

Реконструкція філії "Старотаразька 
загальноосвітня школа Т-П ступенів" 
опорного закладу' 1 Іочаївська 
загальноосвітня школа Ї-П1 ступенів 
Почаївської міської ради за адресою: 
вул. Шкільна, 2 с. Старий Гараж 
Кременецький район, Тернопільська 
область

2020 9 709 769.00 1 941 954 100,00

УСЬОГО 1 941 954

Секретар місмької ради В.Я. Уйван
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Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
соціально-економічного та 
культурного розвитку 
Почаївської міської 
об’єднаної територіальної 
громади за
2018-2019  роки

Заслухавши звіт про виконання Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади за 2018-2019 роки, керуючись Порядком розроблення та 
виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії 
Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами, ст.26, 27 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська 
міська рада
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням міської ради 

№2312 від « 26 » лютого 2020 року

Звіт про виконання Програми 
Соціально-економічного та культурного розвитку 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади за 2018-2019 роки

1. Загальні відомості

Основна діяльність Почаївської міської ради у 2018-2019 роках була 
направлена на реалізацію заходів економічного та соціального розвитку, а також 
раціонального використання наявних природніх ресурсів. Оновлено значну частину 
містобудівної документації населених пунктів об’єднаної територіальної громади, 
розроблено розділ стратегічної екологічної оцінки. Комісією при міністерстві культури 
погоджено історико-архітектурний опорний план м. Почаїв. За кошти субвенції на 
розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад при співфінансуванні з 
міського бюджету завершено капітальний ремонт вул. Колгоспна в с. Старий Тараж, 
придбано комунальну техніку та відновлено об’єкти інфраструктури,

У 2018-2019 роках продовжувалась робота щодо покращення матеріально- 
технічної бази закладів освіти, якісного стану будівель, впровадження 
енергозберігаючих заходів, оптимізації мережі. В комунальній сфері проводились 
заходи спрямовані на відновлення, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, міської 
інфраструктури, а також на оновлення та закупівлі спецтехніки для комунального 
господарства.

2. Демографічна ситуація ОТГ;

Території 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Почаїв 7631 7609 7623 7572 7532 7532

Старий Тараж 1002 1021 1018 1021 1030 1035

Комарин 412 415 418 420 415 415

Затишшя 273 276 276 276 282 282



Аналіз демографічної ситуації показав, що показник кількості міського 
населення зменшився за три роки на 40 осіб. Це пов’язано з тим, що природній приріст 
населення має від’ємне сальдо. Сільське населення громади навпаки за три роки 
збільшилось на 15 осіб. Загальна кількість постійного населення станом на 01.12.2019 
року становить 9264 осіб, в тому числі сільське населення становить - 1732, міське - 
7532 осіб.

У віковій структурі спостерігається зменшення кількості населення у віці 0-6 
років та збільшення у віці 60 та більше. Так за період з 2017 по 2019 кількість осіб у 
віці 0-6 скоротилася на 29 осіб з 855 до 826, що становить 3,4 % , натомість кількість 
населення у віці 60 і старше збільшилось на 38 осіб із 1770 до 1809 осіб.

Спостерігається тенденція до збільшення населення у віці 7-18 років та 
зменшення у віці 19-60 років. Тобто можна дійти висновку про подальше зростання 
частки молоді в загальній структурі населення.

2.1. Ринок праці ОТГ;

В Почаївській ОТГ зареєстровано 1150 офіційно зайнятих, в тому числі у 
бюджетній сфері - 877 осіб. Кількість працездатного населення становить 5163 осіб. 
Найбільшими роботодавцями є Почаївська районна комунальна лікарня - 182 осіб, 
ТзОВ «Об’єднана мода України - 160 осіб., ДНЗ Почаївське ВПУ - 161 осіб, 
Почаївська загальноосвітня школа І-ІП ступенів - 160 осіб. Станом на 01.10.2019 року 
кількість офіційно зареєстрованих безробітних становить - 95 осіб.

3. Стан розвитку інфраструктури ОТГ, житлово-комунального господарства
3.1. Транспортна інфраструктура:

Загальна протяжність доріг Почаївської МОТГ становить 90,74 км. З них з 
асфальтним покриттям - 25,127 км ( в тому числі 5,2 магістральні дороги місцевого 
значення, 0,450 м. місцевого значення комунальної власності з асфальтним покриттям ), 
з твердим покриттям - 31,200 км., із грунтовим покриттям - 34,913 км. У 2018-2019 
році було проведено поточний ремонт доріг загальною протяжністю 5 км. Проведено 
вирівнювання поверхні доріг спецтехнікою та вимощування в проблемних місцях 
дорожнім щебенем, а також проведений капітальний ремонт вул. Колгоспна в с. Старий 
Тараж, загальною кошторисною вартістю 1576,0 тис. грн. У 2018 році завершено 
капітальний ремонт тротуару по вул. Лосятинська.

Потребують капітального ремонту такі дороги: в м. Почаїв - вул. Березина, вул, 
Шевченка, вул. Шкільна.

Для сполучення м, Почаїв з районним центром - м. Кременець щоденно 
курсують маршрутні рейси з інтервалом 20-30 хв. (перша відправка 6:40, остання - 
21:30).

Один раз на день курсує маршрутний рейс «Кременець - Ридомиль » через с. 
Старий Тараж.

Для сполучення м. Почаїв - м. Тернопіль щоденно здійснюється 13 рейсів 
(перша відправка 7:30, остання - 19:30), з яких 2 рейси транзитних, сполученням 
«Кременець-Кам’янець-Подільський», «Кременець -Тернопіль».



3.2. Житлово-комунальне господарства

В сфері житлово-комунального господарства Почаївським ККП придбано 
Автомобіль ГАЗ 5312 - асинізатор 64,8 тис. грн., за кошти субвенції на розвиток 
інфраструктури закуплено Трактор MT3-320 з навісним обладнання та додаткове 
обладнання до наявної спецтехніки на загальну суму 522,6 тис. грн. Для покращення 
водопостачання міста оновлено насосне обладнання на суму 149,2 тис. грн, закуплено 
лічильники води на суму 45,4 тис. грн.

З метою покращення стану благоустрою міста здійснено капітальний ремонт 
площі в парку ім. Т. Шевченка- 1380, 0 тис. грн. та встановлено паркові світильники на 
суму 59,0 тис. грн.

Завершено капітальний ремонт дороги по вул. Колгоспна в с. Старий Тараж на 
суму 1576,0 тис. грн.

Проведені роботи по відновленню огорожі кладовища, обрізання дерев, замінено 
частину вуличних ліхтарів на енергозберігаючі.

4. Освіта

На території Почаївської МОТГ функціонує опорний заклад Почаївська 
загальноосвітня школа I-III ступенів Почаївської міської ради, Тернопільської області з 
філіями - Старотаразька ЗОШ І-ІІ ступенів, Затишанська ЗОШ І ст., Почаївський 
дошкільний навчальний заклад, Почаївський будинок дитячої творчості та спорту.

У 2019 році у трьох загальноосвітніх навчальних закладах освіти навчається 1380 
учнів, позашкільною освітою займаються близько 800 дітей, дошкільною освітою 
охоплено - 253 дитини.

Основними заходами в опорному закладі були: капітальний ремонт Почаївської 
ЗОТП І-Ш ст. (заміна віконних блоків на енергозберігаючі)-608,664 тис. грн., 
капітальний ремонт покрівлі нового корпусу школи - 1567,982 тис. грн, ремонт 
санвузлів та облаштування туалетів для дітей з ООП - 111,200 тис, грн. промивка 
системи опалення старого корпусу школи-180,168 тис. грн., встановлення теплових 
лічильників - 73,941 тис. грн., поточний ремонт каналізації на суму 30,931 тис. грн., 
придбано матеріалів для проведення поточного ремонту на суму 88,259 тис. грн., 
проведено інтернет на суму 230,400 тис. грн.

Дошкільний навчальний заклад м. Почаїв: встановлено на будівлі закладу 
блискавкозахист на суму 161,450 тис. грн., закуплено обладнання на суму 50,903 тис. 
грн., здійснено поточний ремонт на суму 71,994 тис. грн.

Будинок дитячої творчості та спорту: замінено вікна в кабінетах гуртків 
спортивного туризму та авіа та ракето-моделювання, замінено двері запасного виходу, 
встановлено нові двері в кабінетах гуртків, придбано та встановлено телевізор для 
занять у гуртку шахів.

5, Культура Спорт
У сфері культура на території Почаївської МОТГ функціонують такі установи та 

заклади: Почаївський міський будинок культури, Почаївський історико - художній 
музей, «Публічна бібліотека» Почаївської міської ради Тернопільської області. 
Почаївська музична школа.

У 2018 році створено комунальну установу «Публічна бібліотека» Почаївської 
міської ради, Тернопільської області.



Протягом 2018-2019 років кошти виділялись на покращення матеріально-технічної 
бази закладів, придбання обладнання, друкованої літератури для поповнення 
бібліотечного фонду.

Також в рамках реалізації цільової програми організації свят та розвитку культури і 
мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки та 
програми організації свят та розвитку культури і мистецтв Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки проведено 12 культурно-масових 
заходів, в тому числі святкування Дня міста Почаїв, Дня рибака в с. Старий Тараж.

Спорт. У 2018 році організовано та проведено крос-кантрі веломарафон 
«Почаївська гора 2018». Бюджет заходу склав 25,00 тис. грн. Щорічно проводиться 
волейбольний турнір «Кубок пам’яті Циганюка», шаховий турнір серед дівчат «Шахова 
королева», шаховий турнір серед чоловіків «Шаховий десант, дитячі перегони 
«Веломандрики», а також патріотично-виховна гра «Джура».

6. Соціальний захист, допомога та обслуговування.

На території Почаївської МОТГ працюють 16 працівників Кременецького 
територіального центру соціального обслуговування, які обслуговують одиноких 
престарілих, одиноко проживаючих, діти яких проживають за межами області, або діти 
яких - інваліди, пенсіонери та надають їм допомогу вдома. Загальна кількість осіб, що 
отримують такі послуги - 197 осіб. Асигнування по даному напрямку у 2019 році 
склали 1020,000 тис. грн. Кошти у вигляді міжбюджетного трансферту передаються до 
районного бюджету для здійснення відповідних видатків через Кременецький 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Також реалізується міська комплексна Програма соціальної підтримки 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2020 роки. В рамках реалізації даної програми у 2019 було надано 5 
матеріальних допомог учасникам АТО на загальну суму 5000 грн., 22 допомоги 
малозабезпеченим верствам населення на суму 11000 грн., 11 допомог на поховання на 
суму 18000 грн.

Реалізується Програма допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського 
піклування Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки. 
У 2019 році надано 1 допомогу відповідні категорії осіб на суму 1,810 тис.грн.

Окремо, через Кременецьке управління соціального захисту передано кошти на 
компенсацію пільг по комунальним послугам в сумі 8000 грн., на виплату грошової 
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги у сумі 18300 грн та на компенсацію послуг зв’язку 
особам, які мають на це право згідно із законодавством в сумі 12000 тис. грн.

7. Медицина.

На території Почаївської ОТГ функціонує два медичних заклади, 
засновниками яких є Кременецька районна рада: КНП "КЦПМСД" 
КРЕМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, КНП "ПОЧАЇВСЬКА РКЛ". У 2019 році з 
міського бюджету в сфері охорони здоров’я кошти спрямовувались на оплату 
комунальних послуг в сумі 1304300 грн А також реалізовано програму «Розвиток та 
підтримка комунальних закладів охорони здоров’я , що надають первинну медичну 



допомогу на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади» на 
виконання якої виділено кошти для закупівлі комп’ютерного обладнання, копіювально- 
розмножувальної техніки для ФАП в с. Старий Тараж та с. Комарин, а також придбано 
електрокардіограф для АЗПСМ м. Почаїв.

8. Містобудівно діяльність та землеустрій.

В сфері містобудівної діяльності розроблено та затвереджено генеральний план 
с. Затишшя-94,00 тис. грн. Доопрацьований проект генерального плану м. Почаїв. 
Виготовлено розділ стратегічної екологічної оцінки в складі генерального плану м. 
Почаїв-124,5 тис. грн. Наказом міністерства культури затверджено історико- 
архітектурний план м Почаїв.

Розроблено та затверджено проекти землеустрою щодо зміни меж населених 
пунктів с. Старий Тараж та с. Комарин. Виготовлено документації на земельні ділянки 
під комунальними закладами та установами.

9. Перелік показників соціально-економічного розвитку

Найменування показника Одиниц 
я виміру

Значення 
показника у 

2018 
році(наявне)

Значення 
показника у 

2019 році 
(наявне)

2019 рік у
відсотках 
до 2018

року
І Демографічна ситуація

1 Чисельність постійного 
населення

осіб
і

9470 9442 99,7%

2 Чисельність постійного 
населення віком 16 - 59 років

осіб 5658 5650 99,9%

3 Кількість дітей віком до 16 
років

осіб 2091 2090 99,95%

4 Демографічне навантаження 
на 1000 осіб працездатного 
віку

% 680 680 100%

5 Природний приріст 
(скорочення) населення

осіб -зо -12 40%

6 Загальний коефіцієнт вибуття 
сільського населення (на 1000 
осіб наявного сільського 
населення)

проміле 0 0 0

7 Внутрішня міграція населення 
в межах населених пунктів 
об'єднаної територіальної 
громади

осіб 248 300 120,9%

11 Економічна ефективність

9 Кількість підприємств малого 
та середнього бізнесу на 1000 
осіб наявного населення

одиниць 1,59 1,59 100

10 Кількість кооперативів на 1000 
осіб наявного населення

одиниць 0 0 0

у тому числі: 0 0 0



обслуговуючих 
сільськогосподарських

0 0 0

виробничих 
сільськогосподарських

0 0 0

споживчих 1 Г і 100
и Протяжність побудованих у 

звітному році доріг з твердим 
покриттям місцевого значення

км 0 0 0

12 Кількість проектів 
регіонального розвитку, що 
реалізуються на території 
об'єднаної громади у тому 
числі за рахунок:

одиниць 3 4 133%

коштів державного фонду 
регіонального розвитку

0 0 0

коштів субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на формування 
інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад

2 1 50%

інших джерел 1 1 100%
13 Обсяг фінансування проектів 

регіонального розвитку, що 
реалізуються на території 
об’єднаної громади

тис. грн. 1684,008 5118,856 303

за рахунок державного 
бюджету

тис. грн 1612,279 2810,591 174%

за рахунок місцевого бюджету тис.
грн.

71,729 2308,265 3218%

за рахунок інших джерел % 0 0 0

ПІ Фінансова самодостатність

14 Доходи загального фонду 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу

тис. грн. 2257,6 2427,22 107,5%

15 Капітальні видатки бюджету 
об'єднаної територіальної 
громади (без трансфертів) на 1 
особу

тис. грн. 538,6 354,2 65,8%

16

17

Частка базової дотації в 
доходах загального фонду 
бюджету об'єднаної 
територіальної громади (без 
урахування субвенцій)

% 18,45 11,26 61%

Частка видатків бюджету 
розвитку в загальному обсязі 
видатків об'єднаної 
територіальної громади (без

%



урахування власних 
надходжень бюджетних 
установ)

18 Обсяг надходжень до бюджету 
об'єднаної територіальної 
громади від сплати податку на 
доходи фізичних осіб на 1 
особу

Тис. 
грн.

1,036 1,187,54 114,6%

19 Обсяг надходжень до бюджету 
об'єднаної територіальної 
громади від плати за землю на 
1 особу

грн.

..

175,29 142,23 81,14%

20 Обсяг надходжень до бюджету 
об'єднаної територіальної 
громади від сплати єдиного 
податку на 1 особу

грн. 375,6 423,64 112,8%

21 Обсяг надходжень до бюджету 
об'єднаної територіальної 
громади від сплати акцизного 
податку на 1 особу

грн. 359,0 356,46 99,0%

22 Обсяг надходжень до бюджету 
об'єднаної територіальної 
громади від сплати податку на 
нерухоме майно на 1 особу

грн. 71,8 271,13 377,6%

I 
V

Якість та доступність 
публічних послуг

23 Частка домогосподарств, що 
мають доступ до фіксованої 
широкосмугової мережі 
Інтернет, у загальній кількості 
домогосподарств об'єднаної 
територіальної громади

% 63 67 106%

24 Забезпеченість населення 
лікарями загальної практики - 
сімейними лікарями на 1000 
осіб наявного населення на 
кінець року

осіб 2,2 2.2 100%

25 Середня наповнюваність 
групи дошкільного 
навчального закладу 
об'єднаної територіальної 
громади

осіб 29 27.75 95,7%

26 Частка дітей дошкільного віку 
охоплена дошкільними 
навчальними закладами, у 
загальній кількості дітей 
дошкільного віку

% 41

і ..

47 114,6%

27

і

Середня наповнюваність 
класів загальноосвітньої 
школи об'єднаної

осіб 25 26.2 104,8%



територіальної громади
28 Частка дітей, для яких 

організовано підвезення до 
місця навчання і додому, у 
загальній кількості учнів, які 
того потребують

% 55,8 80 143,4%

29 Частка дітей, охоплених 
позашкільною освітою, у 
загальній кількості дітей 
шкільного віку

% 48 53,26 110,9%

ЗО Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
іноземної мови 160 балів і 
вище, у загальній кількості 
учнів, що проходили 
тестування з іноземної мови

% 20 6 30%

31 Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
української мови 160 балів і 
вище, у загальній кількості 
учнів, що проходили 
тестування з української мови

% 48 43 89.6%

і

32 Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
математики 160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з 
математики

% 25 12.5 50%

V Створення комфортних умов 
для життя

33 Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водопостачанням, у загальній 
кількості домогосподарств 
об’єднаної територіальної 
громади

% 85,12 86, 101 %

Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водовідведенням, у загальній 
кількості домогосподарств 
об'єднаної територіальної 
громади

% 6,46 6,46 100



35 Частка домогосподарств, які 
уклали кредитні договори в 
рамках механізмів підтримки 
заходів з енергоефективності в 
житловому секторі за рахунок 
коштів державного бюджету 
(у тому числі із 
співфінансуванням з місцевих 
бюджетів), у загальній 
кількості домогосподарств 
об'єднаної територіальної 
громади

% невідомо Невідомо невідомо

36 Частка населених пунктів, у 
яких впроваджено роздільне 
збирання твердих побутових 
відходів, у загальній кількості 
населених пунктів об'єднаної 
територіальної громади

% 0 0 0

Заступник міського голови А.В. Чубик

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2313

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
« Організація свят та розвиток 
культури та мистецтв Почаївської 
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2020 роки» за 
2019 рік

Заслухавши звіт про виконання Програми «Організація свят та 
розвиток культури та мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2020 роки» за 2019 рік , керуючись Порядком розроблення та 
виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії 
Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами, ст.26, 27 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Організація свят та розвиток 
культури та мистецтв Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2020 роки» за 2019 рік, що додається.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-екрномічного розвитку, інвестицій та бюджету.

......

/'.з? 2 / f -x— J
Міський Шябвагу—/

'І: ? І і л В
/В.С Бойко

Зі - -£ і
О s

Чубик А.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради № 2313 

від «26» лютого 2020 року
Звіт 

про стан виконання цільової програми за 2019 рік 
(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми___ Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена «Організація свят та розвиток культури і мистецтв Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», затверджено рішенням Почаївської міської ради ХгІбОЗ від 20 листопада 2018 р.

№ Зміст заходу Передбачено фінансування на 2019 Профінансовано за звітній період, Здійснені
п/п рік 140,700 тис.грн. 140,700 тис.грн. заходи
1. Організація свята та вручення подарунків для Всього з них: 2,400 Всього з них: 2,400 Закуплено та

дітей інвалідів та дітей-сиріт - кошти державного - кошти державного вручено 38
бюджету; бюджету; подарунків для
- кошти обласного - кошти обласного дітей 3

бюджету; бюджету; інвалідністю та 
дітей сиріт

- кошти міського 2,400 - кошти міського
бюджету; бюджету; 2,400
- інші джерела - інші джерела

rDQuna
Мітинг присвячений річниці Т. Шевченка. Всього з них; 0,500 Всього з них: 0,500 Закуплено вінок та

- кошти державного - кошти державного проведено мітинг
бюджету; бюджету;
- кошти обласного - кошти обласного
бюджету; бюджету;
- кошти міського - кошти міського 0,500
бюджету; 0,500 бюджету;
інші джерела інші джерела

2 фінансування фінансування
Відзначення Дня пам’яті та примиренняі Всього з них: 1,800 Всього з них: 1,800 Закуплено та
урочиста хода місі ом іа мітинг біля могили - кошти державного - кошти державного вручено ветеранам
невідомого солдата) бюджету; бюджету; листівки, сувеніри

- кошти обласного - кошти обласного та квіти
бюджету; бюджету;
- кошти міського - кошти міського
бюджету; 1.800 бюджету; 1,800
інші джерела інші джерела

і rhiManrvRaHwn ґішіапг.уняння



4

Урочистості та святковий концерт до Дня 
державного прапора України та Дня незалежності 
У країни

День міста Почаєва

і

5_j_________________________
Заходи з відзначення Дня пам’яті жертв 
Голодомору

6

Замовник програми

Керівник програми

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти МІСЬКОГО 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти МІСЬКОГО 
бюджету;
інші джерела 
фінансування
Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

%
■Д : —' . (ПІБ)

/'.л

(ПІБ)

0,500

0,500

135,000

135,000

0,500

0,500

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

0,500

0,500

Організовано 
урочистості та 
концертну 
програму 
(закуплено 
корзину з квітами)

Всього з них: 135,00 Організовано
- кошти державного святкові заходи до
бюджету; Дня м. Почаїв
- кошти обласного (сцена, виступи
бюджету; відомих гуртів,
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

135,000
феєрверки)

Всього з них: 0,500 Організовано
- кошти державного заходи та
бюджету; покладання
- кошти обласного пам’ятного вінка
бюджету; до меморіалу
- кошти міського пам’яті жертв
бюджету; 
інші джерела 
фінансування

0,500 голодомору

< (Підпис)
> > ■/

(Підпис)



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2314

Про затвердження звіту
про виконання Програми
допомоги дітям -сиротам та
дітям позбавлених батьківського 
піклування Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2020 роки» за 2019 рік

Заслухавши звіт про виконання Програми допомоги дітям-сиротам та 
дітям позбавлених батьківського піклування на 2019-2020 роки» за 2019 рік 
керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04,2017 р., 
зі змінами, ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми допомоги дітям-сиротам та 
дітям позбавлених батьківського піклування на 2019-2020 роки» за 2019 
рік, що додається.

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

1 Василь Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради 

№2314 від «26» лютого 2020 року

Звіт
про стан виконання цільової програми за 2019 рік

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми___________ Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради
Відповідальний виконавець програми______________ Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради
Повна назва програми, ким І коли затверджена «Допомога дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», затверджено рішенням міської ради «1446 від 07 вересня 2018 року

Замовник програми

Керівник програми

і

1 д X і
оЬ Зміст заходу Передбачено фінансування на 

2019 рік, 5,430 тис.грн.
Профінансовано за звітній 

період, 1,810 тис. грн.
Здійснені 
заходи

1. Всього з них: 5,430 Всього з них: 1,810 Виплачено
кошти - кошти 1

державного державного одноразову
бюджету:

кошти обласного
бюджету;
- кошти обласного

маїеріальн 
у допомогу 
літям

бюджету;
5,430

бюджету; позбавлени
кошти міського - кошти міського 1,810 м

бюджету; бюджету; батьківсько
інші джерела інші джерела то

(Підпис)

(Підпис)



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2315

Про затвердження звіту 
про виконання Цільової програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019- 
2020 роки» за 2019 рік

Заслухавши звіт про виконання Цільової програми оздоровлення та
відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади за
2019-2020  роки» за 2019 рік , керуючись Порядком розроблення та виконання 
місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської 
ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами, ст.26, 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Цільової програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
за 2019-2020 роки» за 2019 рік , що додається.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-екон ‘ ного розвитку, інвестицій та бюджету.

Чубик А. В.



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради № 23 15 

від «26» лютого 2020 р.

Звіт
про стан виконання цільової програми за 2019 рік

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми___________Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради .
Відповідальний виконавець програми: ______ Відділ освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради
Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма оздоровлення та відпочинку дітей Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2020 роки, затверджено рішеним міської ради №1619 від 21грудіія 2018 року.

Замовник програми

Керівник програми

№
п/п

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2019 
рік, 85 тис.грн.

Профінансовано за звітній період, 
85,00 тис.грн.

Здійснені 
заходи

1. Всього з них: 85,00 Всього з них: 85,00 Організовано
- кошти державного - кошти державного оздоровлення та
бюджету; бюджету; відпочинок 20
- кошти обласного - кошти обласного дітей, які
бюджету;
- кошти міського

бюджету;
- кошти міського потребують

бюджету; 85,00 бюджету; 85.00 особливої
- інші джерела - інші джерела соціальної уваги
фінансування фінансування та підтримки.

(Підпис)

(Підпис)



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2316

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
« Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств 
населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2020 роки» за 2019 рік

Заслухавши звіт про виконання Програми « Соціальна підтримка
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки» за 2019 рік , керуючись Порядком 
розроблення та виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням 
сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами, ст.26, 27 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми « Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки» за 2019 рік , що додається

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з

Міськшгтц^юва



ЗАТВЕРДЕНО 
рішенням міської ради №2316 

від «26» лютого 2020 
Звіт

про стан виконання цільової програми за 2019 рік
(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена «Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», затверджено рішенням Почаївської міської ради №2217 від 18 грудня 2018 р.

2

З

Зміст заходу

1.1. Надання одноразової 
матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам 
населення

1.2. Надання одноразової допомоги у 
разі перебування у лікувальному 
закладі

Передбачено фінансування на 2019 
_ рік, 146,500 тис, грн._____

Всього з них: |11,500
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела
фінансування _ ___
Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

,500

,000

Всього з них:1.3. Надання одноразової допомоги у
разі тяжкої (довготривалої) хвороби ' кош™ державного

бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

Профінансовано за звітній період, 
_____ 142,500 тис. грн._____ _

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела
фінансування____
Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

а 1,00

43,00

43,000

50,000

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

50,000

50,000

і

Здійснені 
заходи 

Надано 2’2 
допомоги 
малозабезпеч 
еним 
верствам 
населення

Надано сорок 
три допомоги 
особам, які 
перебувають у 
лікувальному 
закладі

Надано 25 
допомог особам 
в стані тяжкої 
довготривалої 
хвороби

__ І



11.4. Допомога постраждалим від 
стихійного лиха

Всього з них:
і- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

6000

6000

1.5. Надання матеріальної допомоги 
на поховання непрацюючих 
громадян

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

30,00

30,00

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
(- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

6000

6000

27,500

27,500

Надано З 
допомоги 
постраждалим 
від стихійного 
лиха

Надано 
одинадцять 
допомого на 
поховання 
непрацюючих 
громадян

1.6. Надання матеріальної допомоги Всього з них:
учасникам АТО ' кошти державного

бюджету;
- кошти обласного
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

6,000

6,000

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

5,000

5,000

Замовник програми

Керівник програми
(ПІБ)

7 (ПІБ)

(Підпис)

(Підпис)

Надано п’ять 
матеріальних 
допомог 
учасникам АТО 
та ООС.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2317

Про затвердження звіту
про виконання Програми
« Розвиток фізичної культури і 
спорту Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2019-2020 роки» за 2019 рік

Заслухавши звіт про виконання Програми « Розвиток фізичної 
культури і спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки» за 2019 рік , керуючись Порядком розроблення та виконання 
місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської 
ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами, ст.2б, 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1, Затвердити звіт про виконання Програми « Розвиток фізичної культури і 
спорту Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019- 
2020 роки» за 2019 рік , що додається.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-еконбмічного розвитку, інвестицій та бюджету.

, р

Міський голова/
Чубик А. ф о Е

С-- У;
\\ ъ\.._

К І-

т.С. Бойко

L 1



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням міської ради №2317 

від «26» лютого 2020 р.

Звіт
про стан виконання цільової програми за 2019 рік

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми_ Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена «Розвиток фізичної культури та спорту Почаївської міської об’єднаної т ериторіальної 
громади на 2019-2020 рок

№ 
п/п

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2019 
рік, 10,700 тис.грн.

Профінансовано за звітній період,
10,700 тис.грн.

Здійснені 
заходи

1. Турнір з волейболу «Кубок пам’яті Всього з них: 1,000 Всього з них; 1,000 Організовано
Циганюка» - кошти державного - кошти державного волейбольний 

турнір із 
врученням 
кубків

бюджету;
- кошти обласного

бюджету;
- кошти обласного

бюджету; 1,000 бюджету;
- кошти міського - кошти міського
бюджету; бюджету; 1,000
- інші джерела - інші джерела
фінансування фінансування

Велопробіг «Веломандрики» Всього з них; 2,400 Всього з них: 2,400 Організовано
- кошти державного - кошти державного дитячий
бюджету; бюджету; велопробіг та
- кошти обласного - кошти обласного нагороджено
бюджету; бюджету; кубками та
- кошти міського - кошти міського медалями
бюджету; 2,400 бюджету; 2,400
інші джерела інші джерела

2
фінансування фінансування

Відкритий 1 етап всеукраїнської дитячо- Всього з них: 4,500 Всього з них: 4.500 Організовано
юнацької, військово-патріотичної гри - кошти державного - кошти державного змагання та
«Сокіл» («Джура») бюджету; бюджету; нагороджено

- кошти обласного - кошти обласного учасників кубками
бюджету; бюджету; та медалями
- кошти міського - КОШТИ МІСЬКОГО

бюджету; 4,500 бюджету; 4,500
інші джерела інші джерела

І 3 фінансування фінансування



4

Відкритий чемпіонат м. Почасва з шахів 
серед юнаків до 14 років «Шаховий десант»

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

1,400

1,400

Відкритий чемпіонат м. Почаєва з шахів Всього з них: 1,400

5 .

серед дівчат до 14 років «Шахова королева» - кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

1,400

Всього з них: Організовано
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
інші джерела 
фінансування

1,400

чемпіонат та 
нагороджено 
учасників кубками 
та медалями

Всього з них: 1,400 Організовано
- кошти державного чемпіонат та
бюджету; нагороджено
- кошти обласного учасників кубками
бюджету; та медалями
- кошти міського
бюджету; 1,400
інші джерела
фінансування

/
Ь-'Замовник програми / і"і

(ПІБ) //

Керівник програми С ■н ? v'-------------—-------- ------------------

(ПІБ)

/

(Підпис)

(Підпис)



и
УКРАЇНА

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2318

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
« Попередження надзвичайних 
ситуацій та забезпечення пожежної 
і техногенної безпеки на території 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2018- 
2019 роки»

Заслухавши звіт про виконання Програми «Попередження
надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 
роки» , керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових 
програм, затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 
12.04.2017 р., зі змінами, ст.26, 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Попередження надзвичайних 
ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2019 
роки» , що додається.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради №2318 
від «26» лютого 2020 року

Підсумковий звіт щодо виконання місцевої цільової програми

«Попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної 
безпеки на території Почаївської міської об'єднаної територіальної громади»

1. Основні дані
Зазначаються дата прийняття та номер рішення Почаївської міської ради про затвердження програми, строк та етапи виконання, відомості 

про замовника (ініціатора розроблення ) та виконавців програми.
Затверджено рішенням Почаївської міської ради №1017 від 12 жовтня 2017 року. Строк виконання програми 2018-2019 роки, один етап.
1.1. Мета програми та результати її досягнення
Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано програму: « відсутність матеріально-технічного забезпечення та зношеність 

технологічного обладнання необхідного для забезпечення безпеки та здоров’я населення Почаївської МОТГ». Мета програми: «забезпечення 
державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, 
проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

1.2. Фінансування
Фінансування заходів програми здійснювались з міського бюджету. Протягом 2018-2019 року було виділено 42 тис. грн. які були повністю 

освоєно шляхом передачі з місцевого бюджету до державного бюджету через розпорядником РВ У ДСНС України в Тернопільській області.
1.3. Виконання заходів і завдань
У 2018 році за кошти програми закуплено рукави пожежні діаметром 51 мм (із з’єднувальними головками) в кількості 16 штук на суму 22 

тис. грн. У 2019 році придбано костюми літні повсякденні робочі в кількості 13 штук на загальну суму 20,00 тис. грн.
1.4. Оцінка ефективності виконання програми
Реалізація заходів програми посилила можливість захистити населення і територію громади, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій 

та подій, а також мінімізацію можливих наслідків надзвичайних ситуацій на території Почаївської МОТГ.
1.5. Відповідальний виконавець.
РВ У ДСНС України у Тернопільській області



2. Виконання заходів і завдань Програми
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

№ 
з/п Назва, зміст заходу КПК КЕКВ

Плановане 
фінансування, 

грн
Дата 

проведення Назва, зміст заходу КПК КЕКВ
Фактичне 

фінансування 
(касові 

видатки), грн
1. Придбання рукавів 

пожежних
9800 2210 22000 - Придбання рукавів 

пожежних
8220 2210 22000

2. Придбання костюмів 
літніх повсякденних 
робочих

9800 2210 20000 Придбання костюмів 
літніх повсякденних 
робочих

8220 2210 20000

3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами
№ 
з/п Витрачені кошти Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1. Придбання рукавів 

пожежних
Шт 16 22000 -

2. Придбання костюмів літніх 
повсякденних робочих

шт 13 20000 ФОП Шевчук Г.Р.

*- отримувач коштів

Замовник програми
(ПІБ) х 7 (Підпис)

Керівник програми



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2319

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
щодо забезпечення заходів 
обороноздатності Держави на 
території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2018-2019 роки» 

Заслухавши звіт про виконання Програми щодо забезпечення заходів
обороноздатності Держави на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2019 роки» , керуючись Порядком розроблення 
та виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії 
Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами, ст.26, 27 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми щодо забезпечення заходів 
обороноздатності Держави на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2019 роки» , що додається.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з
пита ‘ омічного розвитку, інвестицій та бюджету.

Міський

Чубик А.В. і

Бойко



1.5. Відповідальний виконавець. 
Почаївська міська рада

3. Виконання заходів і завдань Програми

2

№ 
з/п

Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу КПКВ КЕКВ
Плановане 

фінансування, 
грн

Дата 
проведення Назва, зміст заходу КПКВ КЕКВ

Фактичне 
фінансування 

(касові 
видатки), грн

1. Придбання паливно- 
мастильних 
матеріалів

8220 2210 20000 19.11.2018 Придбання паливно- 
мастильних матеріалів

8220 2210 19840

2. Придбання паливно- 
мастильних 
матеріалів

8220 2210 20000 20.07.2019 Придбання паливно- 
мастильних матеріалів

8220 2210 19994

3. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними вит]ратами
№ 
з/п Назва видатку Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *

1 Дизельне паливо літри 620 19840 ТзОВ «Аура»
2 Дизельне паливо літри 769 19994 ТзОВ «Аура»

*- отримувач коштів

Замовник програми

Керівник програми



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2320

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
« Розвиток та підтримка 
комунальних закладів охорони 
здоров’я, що надають первинну 
медичну допомогу на території 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади»

Заслухавши звіт про виконання Програми « Розвиток та підтримка 
комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну 
допомогу на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади» , 
керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., 
зі змінами, ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми «Розвиток та підтримка 
комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну 
допомогу на території Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади» , що додається.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 

Чубик А.В.

розвитку, інвестицій та бюджету.

В.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням міської ради 

№2320 від «26» лютого .2020р.

Підсумковий звіт щодо виконання місцевої цільової програми

«Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну 
допомогу на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади.

1. Основні дані
Затверджено рішенням міської ради №1742 від 01.03.2019 року. Строк виконання - 1 рік, в 1 етап. Замовник програми депутатська фракція 

ВО «Свобода». Виконавець програми-Почаївська міська рада.
1.1. Мета програми та результати її досягнення
Проблема на вирішення якої спрямована програма : «об’єктивне збільшення потреби у медичній допомозі населенню».
Мета програми: «забезпечення амбулаторії ЗПСМ м. Почаїв, ФАП с. Старий Тараж та с. Комарин відповідним комп’ютерним обладнанням 

та обладнанням для медичного обстеження пацієнтів.
Результат: закуплено комп’ютерне обладнання для ФАП в с. Старий Тараж та Комарин та електрокардіограф для амбулаторії ЗПСМ м. 

Почаїв.
1.2. Фінансування
Всього по програмі заплановано використати 55,363 тис. грн з місцевого бюджету протягом 2019 року. Цільові показники виконання 

програми досягнуто та загалом заходи програми протягом 2019 року профінансовано у розмірі 55,363 грн.
1.3. Виконання заходів і завдань
В ході виконання заходів програми було повністю досягнуто очікуваних результатів, а саме закуплено два комплекти комп’ютерного 

обладнання, багатофункціональні принтери та електрокардіограф. Відповідне обладнання згідно договору передана на баланс КНП кременецький 
центр первинної медико-санітарної допомоги Кременецької районної ради.

1.4. Оцінка ефективності виконання програми.
Реалізація програми дала змогу підвищити ефективність надання первинної медико-санітарної допомоги у сільських територіях 

Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, а також забезпечити амбулаторії ПМСД м. Почаїв медичним обладнанням.
1.5. Відповідальний виконавець.
Почаївська міська рада.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ 
з/н Назва, зміст заходу КПК КЕКВ

Заплановані заходи Фактично проведені заходи
Плановане 

фінансування, 
грн

Дата 
проведення

Назва, зміст заходу | КПК
1

КЕКВ Фактичне 
фінансування



ЗГІДНО з

(касові 
видатки), грн

1. Придбання двох 
персональних 
комп’ютерів в наборі, 
двох принтерів та 
обладнання для 
доступу до мережі 
інтернет

2152 3110 29000 04.06.2019 Придбання двох 
персональних 
комп’ютерів в наборі, 
двох принтерів та 
обладнання для 
доступу до мережі 
інтернет

2152 3110 29200

2. Закупівля 
електрокардіографа

2152 3110 30000 03.07.2019 Закупівля 
електрокардіографа

2122 3110 26163

3. Аналіз коштів

Замовник програми

№ 
з/п Назва витрат Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1. Принтер (БФП) Canon

MF3010, чорний
Шт. 2 6700 ФОП Барський Я.Р.

2. Персональний комп’ютер 
(CPU AMD А8-9600, 
3.1.GHz; RAM 4 Gb; БЖ 
400 W; монітор Acer 21,5, 
клавіатура, миша

комплект 2 15800 ФОП Барський Я.Р.

3. Електрокардіограф HEACO
ECG600G

Шт. 1 26163 /'
' -

ФОП Деменькова Н.О.

*- отримувач коштів

Керівник програми
•.'(!№ ..
ґуїсіі' -р'-

дХ / (Підпис)



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року № 2321

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
розвитку туризму у Почаївській 
міській об’єднаній територіальній 
громаді на 2018-2019 роки

Заслухавши звіт про виконання Програми розвитку туризму у
Почаївській міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки, 
керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., 
зі змінами, ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми розвитку туризму у Почаївській 
міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2019 роки, що 
додається.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням міської ради 

№2321 від «26» лютою 2020 року

Інформація
про стан виконання цільової програми за 2019 рік

(щорічна)

Головний розпорядник коштів проірами___Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена Програма розвитку туризму у Почаївській міській об’єднаній територіальні громаді на 
2018-2019 роки. Затверджено рішенням міської ради №1020 від 12.10.2017 року.

Зміст заходу Передбачено фінансування на 2019 Профінансовано за звітній період, Здійснені

Створення промо-сюжетних роликів, 
презентацій, документальних фільмів 
іпро туристичний потенціал міста, 
об’єкти історико-культурної та 
археологічної спадщини, історичні та 
культурні події, музейні колекцій 
Ітаінше

Всього з них:
- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного

рік, 37,00 тис.грн.
37,00 Всього з них:

37,00 тис.грн.___  _
І37,ОО

заходи

Замовник програми

Керівник програми

бюджету;
- кошти міського 
бюджету;
- інші джерела 
Іфінансування

с -у-С С (І. /А.
у (ПІБ)

- -А
(ПІБ)

37,00

- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного 
бюджету;
- кошти міського
бюджету;
- інші джерела 
(фінансування

37,00

б. ..л •
(Підпис)

(Підпис)

Виготовлено 
відеоролик 
про 
туристичний 
потенціал 
Почаївської 
ОТГ



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2322

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
підтримки державної політики у 
сфері казначейського 
обслуговування бюджетних 
коштів Управління Державної 
казначейської служби України у 
Кременецькому районі 
Тернопільської області на 
2015-2019 роки

Заслухавши звіт про виконання Програми підтримки державної 
політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів 
Управління Державної казначейської служби України у Кременецькому районі 
Тернопільської області на 2015-2019 роки, керуючись Порядком розроблення та 
виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням сесії 
Почаївської міської ради №792 від 12.04.2017 р., зі змінами, ст,26, 27 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Програми підтримки державної політики 
у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Управління 
Державної казначейської служби України у Кременецькому районі 
Тернопільської області на 2015-2019 роки, що додається.

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Почаївської міської ради 

№2322 від «26» лютого 2020 року

Підсумковий звіт щодо виконання місцевої цільової програми 
підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів 

Управління Державної казначейської служби України у Кременецькому районі 
Тернопільської області на 2015-2019 роки

1. Основні дані
Затверджено рішенням міської ради №2491 від 27 листопада 2015 року. Строк виконання програми 2015-2019 роки. Етапи виконання 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 роки. Замовник програми Управління Державної казначейської служби України у Кремецькому районі Тернопільської 
області.

1.1. Мета програми та результати її досягнення
Проблема, на розв'язання якої спрямовано програму: «Збільшення кількості розпорядників коштів на території Почаївської МОТГ, 

застаріла та недостатня кількість комп’ютерної техніки, неналежне облаштування робочих місць працівників управління». Мета програми: « 
Підтримка державної політики в сфері казначейського обслуговування, забезпечення належного функціонування існуючої систем, удосконалення 
співпраці Управління державної казначейської служби з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, в тому числі шляхом 
впровадження системи дистанційного обслуговування .

1.2. Фінансування
Фінансування програми протягом 2015-2019 років здійснювалось із місцевого бюджету.

За роками Планове значення (тис. грн.) Фактичне значення (тис.грн.)
2015 20,00 20,00
2016 23,00 23,00
2017 22,00 22,00
2018 23,00 23,00
2019 22,00 22,00

1.3. Виконання заходів і завдань
Кошти спрямовувались на закупівлю комп’ютерного обладнання, меблів, обладнання та інвентарю. Виконання заходів програми надало 

змогу підвищити матеріально-технічне забезпечення Управління державної казначейської служби України у Кременецькому районі 
Т ернопільської області для виконання покладених на управління функцій.

1.4. Оцінка ефективності виконання програми
Виконання заходів програми дало змогу:
- створити умови для якісного І своєчасного і ефективного обслуговування місцевих бюджетів за доходами та витратами;



- забезпечити ефективну та якісну співпрацю з клієнтами в частині розрахунково-касового обслуговування, здійснення операцій з 
бюджетними коштами;

- посилити фінансово-бюджетну дисципліну;
- підвищити рівень професійних знань посадовими особами органів місцевого самоврядування в галузі фінансів, бюджету та 

бухгалтерського обліку в державному секторі;

1,5. Відповідальний виконавець
Управління Державної казначейської служби України у Кременецькому району Тернопільської області.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ 
з/п

Заплановані заходи

Назва, зміст заходу кпк КЕКВ
Плановане 

фінансування, 
грн

Дата 
проведення Назва, зміст заходу

Фактичне 
фінансування 

(касові 
видатки), грн

1. Придбання 
комп'ютерної техніки, 
програмного 
забезпечення, 
обладнання

20000 14.12.2015 Придбання 
комп’ютерної техніки, 
програмного 
забезпечення, 
обладнання

20000

2 Придбання 
комп'ютерної техніки, 
програмного 
забезпечення, 
обладнання

23000 21.10.2016
18.11.2016

Придбання 
комп’ютерної техніки, 
програмного 
забезпечення, 
обладнання

23000

,3 Придбання 
комп'ютерної техніки, 
програмного 
забезпечення, 
обладнання

22000 14.11.2017 Придбання 
комп’ютерної техніки, 
програмного 
забезпечення, 
обладнання

22000

4 Придбання 
комп’ютерної техніки, 
програмного 
забезпечення, 
обладнання

23000 23.05.2018 Придбання 
комп'ютерної техніки, 
програмного 
забезпечення, 
обладнання

23000

5 Придбання 
комп’ютерної техніки, 
програмного 
забезпечення, 
обладнання

22000 27.10.2019 Придбання 
комп’ютерної техніки, 
програмного 
забезпечення, 
обладнання

22000



3, Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними вит ратами
№ 
з/п Найменування витрат Одиниці виміру Кількість Сума витрат Контрагент *
1 Програмна продукція Шт 1 3046,68 ТзОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР
2 Ноутбук Шт 1 12999,72 ТзОВ «1Т-ІНТЕГРАТОР
3 БФП Шт 1 3953,60 ТзОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР
4 Світильники Шт 968,00 СПД-ФОП Романюк М.В.
5 Обшивка м’якого кутка Послуга 1 600,00 ПП Левчук Т.Я.
6 Шафа для паперів, одягу, 

кутовий стелаж
Комплект 1 2750,00 ФОП Стецюк О.В.

7 Матеріали для газового 
обладнання

Одиниць 1 594,00 ТзОВ «Газпласт»

8 Матеріали для газового 
обладнання

Одиниць 1 8165,91 ТзОВ «Г азпласт»

9 Технічний огляд газового 
котла

Послуга 1 1650,00 ФОП Іванчук О.О.

10 Замок з серцевиною Шт 1 522,09 Бобрик О.С.
11 Матеріали до газового 

обладнання
Одиниць 1 1435,00 СПД-ФОП Романюк М.В.

12 Стрічки Шт 1 515,00 ПП Гнатюк В.В.
13 Комп’ютер-моноблок Шт 1 5800,00 ПП Левчунь О.Ф.
14 Вогнегасники Шт 2994,00 ТзОВ «Безпека ЮМОС»
15 Калькулятори, стелажі Шт 19006,00 ФОП Швед М.М.
16 Папір Шт 1290,00 ФОП Григорчук Г.В.
17 Пенал, крісло, столи Комплект 1 7270,00 ФОП Луб’яницький
18 Папір Шт 12450,00 ФОП Швед М.М.
19 Двері металопластикові шт 1 1900,00 ПП СімчукО.В.
20 Комп’ютерне та офісне 

обладнання, інше
шт - 22000 -



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року № 2323

Про затвердження Програми 
мобілізації зусиль Почаївської 
міської ради, Кременецького 
управління Головного управління 
ДПС у Тернопільській області по 
забезпеченню надходжень до 
міського бюджету на 2020-2022

З метою збільшення надходження коштів до міського бюджету на основі 
добровільного виконання платниками своїх податкових зобов'язань, 
дотримання фінансової дисципліни та керуючись Законом України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Податковим кодексом України, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму мобілізації зусиль Почаївської міської ради, 
Кременецького управління Головного управління ДПС у Тернопільській 
області по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2020-2022 рр., 
що додається.

тань^ціально^коіюмічного розвитку, інвестицій та бюджету.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
радіус

Мс
МІСЬКИЙ ГО^0Д»'

V ІА (W
В.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії Почаївської 
міської ради від «26» лютого 
2020 року №2323

ПРОГРАМА
мобілізації зусиль Почаївської міської ради, Кременецького 

управління Головного управління ДПС у Тернопільській області із 
забезпечення надходжень до міського бюджету на 2020-2022 роки.

1. Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Кременецьке управління ГУ Д11С у
Тернопільській області

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа на підставі якого 
розроблено програму

Рішення виконавчого комітету №21 
від 25 лютого 2020 року

3. Розробник програми Відділ управління проектами та 
програмами соціально-економічного 
розвитку Почаївської міської ради,

4. Співрозробники програми Кременецьке управління ГУ ДПС у 
Тернопільській області

Відповідальний виконавець 
програми

Кременецьке управління ГУ ДПС у 
Тернопільській області

6. Учасники програми Кременецьке управління ГУ ДПС у 
Тернопільській області, Почаївська 
міська рада

7. Термін реалізації програми 2020-2022
7.1. Етапи виконання програми 2020-2022

(для довгострокових програм)
8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 
програми

Бюджет Почаївської ОТГ

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми, всього, 
у тому числі:

60,00

9.1. коштів місцевого бюджету 60,00

коштів інших джерел 0
10 Керівник програми Заступник міського голови Андрій

Чубик



І. Обґрунтування необхідності Програми

Програма мобілізації зусиль Почаївської міської ради, Кременецького 
управління ГУ ДПС у Тернопільській області (в подальшому Кременецьке управління) 
по забезпеченню надходжень до міського бюджету (в подальшому Програма) 
розроблена на основі Податкового кодексу України, Закону України “Про державну 
службу”, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Програма являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки 
міста, і на цій основі, забезпеченню повного задоволення соціальних потреб. Зокрема, 
створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва, збільшенню випуску 
якісних конкурентноздатних товарів, насиченню товарних ринків; зведенню до 
мінімуму негативного впливу на економіку міста тіньового бізнесу; надходженню 
коштів до бюджетів всіх рівнів на основі добровільного виконання платниками своїх 
податкових зобов’язань.

П. Мета і основні завдання програми
Програма мобілізації зусиль Почаївської міської ради, Кременецького 

управління по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2020-2022 роки 
враховує створення нових технологій податкової діяльності, які базуватимуться на 
використанні сучасної комп’ютерної техніки для створення бази, яка дозволить 
систематично і широко використовувати внутрішню та зовнішню інформацію для 
планування і виконання функцій податкової служби.

В цілому ж робота по адмініструванню податків та зборів, забезпеченню 
надходжень до міського бюджету, яка враховує нову філософію партнерських відносин 
з платниками податків включає в себе:
- удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до 
бюджету;
- впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні;
- удосконалення роботи з платниками податків;
- покращення матеріально-технічної бази податкової служби.

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Створення інформаційно-розвиненої державної податкової служби є запорукою 
успішного виконання завдань, визначених законодавством, що дозволить уникнути 
значної кількості наявних проблем.

Реалізація програми забезпечить виконання Кременецьким управлінням 
основних стратегічних цілей та організації надання послуг відповідно до світових 
стандартів якості обслуговування платників податків.

IV. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів програми є кошти міського бюджету.

Ресурсне забезпечення програми
Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 

виконання програми 
(тис.грн.)

Етапи виконання Програми Усього 1 
витрат на 
виконання 1 і 
програми і 
(тис.грн.) 1

2020 р. 2021 р.
2022 р.

Обсяг ресурсів, 
усього, у тому числі:

20,0 20,0 20,0
60.0

Місцевий бюджет 20,0 20,0 20,0 1і



V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
За результатами реалізації програми передбачається досягнути наступних 

результативних показників:
- розширення бази оподаткування за рахунок виявлення додаткових джерел 
наповнення міського бюджету, в тому числі від підприємств "мінімізаторів" та тих, що 
входять до груп "ризику" та щорічне збільшення очікуваних поступлень до бюджету 
Почаївської ОТГ;
- забезпечення системності та стабільності процесу оподаткування за рахунок 
модернізації роботи та зміцнення матеріально - технічної бази Кременецького 
управління;
- створення комфортних умов для платників податків в Центрі обслуговування 
платників та підвищення оперативності та якості надання адміністративних послуг;
- створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників 
податків;
- формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДПС;
- впровадження сучасних інформаційних технологій з метою підвищення рівня 
інформаційної культури та загального освітнього рівня населення.

В результаті виконання програми буде забезпечено повноцінне функціонування 
системи якісного надання податкових послуг, реалізацію державної політики в сфері 
оподаткування.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми (додаток) 
VIL Контроль за виконанням програми

Виконання програми забезпечується Кременецьким управлінням та 
виконавчими органами Почаївської міської ради. Координація дій щодо виконання 
заходів Програми покладена на Кременецьке управління.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює 
відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - 
головний розпорядник коштів.

В ході реалізації Програми допускається коригування заходів, внесення змін і 
доповнень до програми.

Секретар міської ради В.Я. У Йван



6. Напрями діяльності та заходи Програми мобілізації зусиль Почаївської міської ради, Кременецького управління 
Головного управління ДПС у Тернопільській області із забезпечення надходжень до міського бюджету на

2020-2022  роки.

1
№
з/п

2 3 4 5 6 12
Назва

напряму 
діяльності 
(пріоритет 

ні 
завдання)

Перелік заходів програми Строк 
виконання 

заходу

Виконавці Джерела 
фінансува

ння

Орієнтовн 
і обсяги 

фінансува 
ння

(вартість), 
тис.

гривень, у 
тому 
числі:

Очікуваний 
результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Підвищенн 

я якісного 
обслуговуй 
ання 
платників 
податків

- придбання меблів, принтерів, блоків безперебійного 
живлення,паперу, канцтоварів,
- оплата послуг поточного ремонту та технічного 
обслуговування обладнання, копіювальної техніки, 
принтерів, комп’ютерів, серверів, багатофункціональних 
пристроїв, 1Р-телефонІЇ,
- придбання комп’ютерної та копіювальної техніки, 
телекомунікаційного обладнання, сервері в, засобів 
захисту інформації (комп'ютерні багатофункціональні 
пристрої), ІР-телефонії.

2020-2022
РР-

Кременецьке 
управління ГУ 
ДПС у
Тернопільські 
й області

Міський 
бюджет

60,0 Забезпечення 
управління 
відповідними 
засобами для 
підвищення 
продуктивності 
виконання 
поставлених 
завдань у сфері 
податкового 
законодавства

Актуалізація бази нерухомого майна, відмінного від 
земельних ділянок, а також земельних ділянок та 
транспортних засобів.

2020-2022
РР-

Кременецьке 
управління ГУ 
ДПС у
Тернопільські 
й області

Відповідно 
до 

кошторису 
управління

0,0 Очікуване 
поступлення у 
2020 році 
податку на 
нерухоме 
майно 1.3 
млн.грн.; 
плати за землю 
-1,9 млн.грн.



Удосконалення роботи з платниками податків та 
надання адміністративних послуг:

2020-2022
РР-

Кременецьке 
управління ГУ 
ДПС у
Тернопільські 
й області

Відповідно 
до 

кошторису 
управління

0,0 Покращення 1 
якості надання 
адміністративн 
их послуг

Надання консультацій, роз'яснень 2020-2022
РР-

Кременецьке 
управління ГУ 
ДПС у
Тернопільські 
й області

Відповідно 
ДО 

кошторису 
управління

0,0 Інформування 
суспільства про 
дотримання 
вимог 
Податкового 
кодексу 
України та 
інших 
законодавчих 
актів України

ВСЬОГО КОШТІВ 60,0

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2324

Про затвердження звіту 
про виконання Програми 
« Розроблення містобудівної 
документації Почаївської міської 
об’єднаної територіальної 
громади»

Заслухавши звіт про виконання Програми « Розроблення містобудівної
документації Почаївської міської об’єднаної територіальної громади», 
керуючись Порядком розроблення та виконання місцевих цільових програм, 
затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради №792 від 12.04.20і 7 р., 
зі змінами, ст.26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання програми « Розроблення містобудівної 
документації Почаївської міської об’єднаної територіальної громади», що 
додається.

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

С. Бойко

7



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням міської ради № 2324 

від «26» лютого 2020 року

Звіт
про стан виконання цільової програми за 2019 рік

(щорічна)

Головний розпорядник коштів програми __ _____ Почаївська міська рада
Відповідальний виконавець програми_____ Почаївська міська рада
Повна назва програми, ким і коли затверджена Розроблення містобудівної документації Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади
Затверджено рішенням Почаївської міської ради №718 від 28 березня 2017 року.

і

№ Зміст заходу Передбачено фінансування на 2019 Профінансовано за звітній період, Здійснені
п/п рік, 224,500 тис.грн. 202,247 тис. грн. заходи
і Розроблення звіту «Про стратегічну Всього з них: 124,500 п Всього з них: 124,487 Виготовлено 

звіт про
стратегічну 
екологічну 
оцінку

екологічну оцінку» генерального 
плану м. Почаїв

- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного

- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного

бюджету; бюджету; генерального
- кошти міського

124,500
- кошти міського плану м.

бюджету; бюджету; 124,487 1 Іочаїв
- інші джерела -інші джерела
фінансування фінансування

Проведення експертизи генерального Всього з них: 110,00 Всього з них: 77,760 Здійснено
плану м. Почаїв - кошти державного 

бюджету;
- кошти обласного

- кошти державного 
бюджету;
- кошти обласного

експертизу 
генерального

і бюджету; бюджету: плану м.
- КОШТИ МІСЬКОГО - кошти міського Почаїв, надано
бюджету; 110.00 бюджету; 77,760 експертні
інші джерела інші джерела зауваження та
фінансування фінансування висновки

і /

і
і

z' , ■ /і
С Л у

•у/ - (ПІБ)
.//s-

(ПІБ)

2

Замовник програми
(Підпис)

Керівник програми
(Підпис)



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2325

Про затвердження
Програми « Попередження 
надзвичайних ситуацій та 
забезпечення пожежної і 
техногенної безпеки на території 
Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020- 
2022 роки

Розглянувши лист Кременецького РВ У ДСНС України у 
Тернопільській області №16/662 від 10.09.2019р, з метою запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 
зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація 
наслідків надзвичайних ситуацій , відповідно до вимог Кодексу цивільного 
захисту, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Попередження надзвичайних ситуацій та 
забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.» згідно з 
додатком 1.

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

В.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням міської ради 
№ 2325 від «26»лютого 2020р.

Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення 
пожежної і техногенної безпеки на території 

Почаївської міської громади на 2020-2022 роки

1 k 1 ніціатор розроблення програми Кременецький РВ Управління ДСНС України 
у Тернопільській області

2.
і—

Дата, номер і назва розпорядчого документа на 
підставі якого розроблено програму

Рішення виконавчого комітету №20 від 25 
лютого 2020 року

3. Розробник програми Відділ управління проектами та програмами 
соціально-економічного розвитку Почаївської 
міської ради, Кременецький РВ Управління 
ДСНС України у Тернопільській області

4. Співрозробники програми Державна пожежно-рятувальна частина 
Управління ДСНС України у Тернопільській 
області

Відповідальний виконавець програми Кременецький РВ У правд іння ДСНС У країни 
у Тернопільській області

6. Учасники програми Кременецький РВ Управління ДСНС України 
у Тернопільській області, 5 Державна 
пожежно-рятувальна частина Управління 
ДСНС України у Тернопільській області. 
Комбінат комунальних підприємств, 
балансоутримувачі захисних споруд 
цивільного захисту, керівники потенційно- ]
небезпечних об’єктів, керівники об’єктів 1
комунальної власності і

7. Термін реалізації програми 2020-2022 роки [
7.1. Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

І-етап

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми

Бюджет Почаївської ОТГ

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, всього,

у тому числі:

60,00

і
1
і

9.1. коштів місцевого бюджету 60,00 1
коштів інших джерел —J

10. Керівник програми Секретар виконавчого комітету Лі вар II.М. |



2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків 
надзвичайних ситуацій відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту. Указу Президента 
України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. 
Указу Президента України від 4 лютого 2003 року № 76/2003 “Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року “Про стан техногенної та природної 
безпеки України” є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої 
влади.

На території громади розташовано 4 потенційно небезпечні об’єкти, які є об’єктами підвищеної 
небезпеки й несуть загрозу життю і здоров’ю людей та довкіллю. Унаслідок зношення 
технологічного обладнання більшості підприємств підвищеної небезпеки складається 
тенденція до збільшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій.

Можливі аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин, у тому числі при 
транспортуванні автомобільним та залізничним транспортом.

Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від наслідків 
надзвичайних ситуацій, що спричиняються небезпечними природними явищами: 
підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними опадами, градом, обледенінням. 
Також характерні для м. Почаїв та населених пунктів громади надзвичайні ситуації 
техногенного характеру, а саме виявлення вибухонебезпечних предметів часів першої та другої 
Світових війн.

3. Визначення мети програми
Метою комплексної програми є забезпечення державної політики щодо запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, 
проведення пошукових, • аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до 
вимог Кодексу цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання 
проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та 
подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи 
забезпечення техногенної і природної безпеки на території громади та організаційних засад її 
функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для 
відпочинку населення, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, 
що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та 
збереженням довкілля.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування; 
строки та

етапи виконання програми

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2020-2022 років 
комплексу заходів спрямованих на:

- запобігання виникнення та ліквідація ї мінімізація можливих наслідків надзвичайних 
ситуацій на території м. Почаїв та населених пунктів громади;

- забезпечення збереження життя та здоров’я населення, збереження приватної та 
комунальної власності під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (подій) 
різноманітного характеру на території громади;

- удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;
- виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, 

діям в екстремальних ситуаціях;
- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій;
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми, 

становить 60,000 гривень.
Фінансування витрат на виконання заходів проводиться з міського бюджету та інших 

джерел, не заборонених законодавством.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту громади є:
і. Систематичне аналізування стану забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 

об’єктах комунальної власності, на підприємствах, установах та організаціях. За результатами 
аналізу і з урахуванням даної програми розроблення комплексних планів заходів щодо 



попередження надзвичайних ситуацій.
2. Здійснення координації над діяльністю управлінь, відділів та інших підрозділів 

міської ради щодо попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та забезпечення 
пожежної і техногенної безпеки на території м. Почаїв.

3. Розроблення комплексу заходів та пропозицій щодо попередження надзвичайних 
ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Почаїв та населених 
пунктів громади до виконавчого комітету.

4. Ініціювання вирішення питання щодо створення аварійно-рятувальних підрозділів.
5. Ремонт, заміна та встановлення вуличних пожежних гідрантів. Перевірка стану 

протипожежного водопостачання, встановлення покажчиків пожежних гідрантів, фарбування 
люків колодязів пожежних гідрантів.

6. Забезпечення функціонування систем централізованого пожежного спостереження 
за протипожежним станом об’єктів.

7. Щорічне проведення для працівників органів виконавчої влади нарад, семінарів, 
оглядів - конкурсів з питань попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та 
забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території громади.

8. Згідно із вимогами чинного законодавства здійснення періодичного контролю 
продукції, що реалізується через торгівельну мережу, на її відповідність вимогам пожежної 
безпеки.

9.Організування проведення міського фестивалю дружин юних пожежних, змагань 
пожежно- прикладного спорту, а також змагань юних рятувальників “Школа безпеки“, 
забезпечення участі міських команд в заходах обласного рівня.

ІО.Проведення в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах заходів з питань 
безпеки життєдіяльності, дні цивільного захисту, зустрічі, лекції, тощо.

11 .На. базі навчально-методичного центру з питань безпеки життєдіяльності в 
Тернопільській області забезпечення підготовки і перепідготовки керівників і спеціалістів з 
питань пожежної безпеки та цивільного захисту.

12.3 метою підготовки особового складу до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
природного та техногенного характеру, гасіння складних пожеж, забезпечення належного 
функціонування централізованої бази газодимозахисної служби.

13.Забезпечення організації та контроль за проведенням паспортизації потенційно - 
небезпечних об’єктів і територій міста. Проведення ідентифікації потенційно-небезпечних 
об’єктів, ділянок підтоплення, територій на яких є загроза виникнення небезпечних екзогенних 
геологічних процесів, об’єктів житлово- комунального господарства, що формують систему 
життєзабезпечення міста, складання і коригування їх переліку.

14.Організування повноцінного функціонування 5 Державної пожежно-рятувальної частини 
Управління ДСНС України у Тернопільській області, що проводить оперативне реагування на 
події пов’язані із нещасними випадками, надання допомоги потерпілим, забезпечення їх 
оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними 
засобами. Забезпечення контролю за безпечним проведенням спортивних та культурних 
масових заходів на території міста.
15.Проведення пропаганди безпеки життєдіяльності серед населення міста, навчання громадян 
основам безпечної життєдіяльності через засоби масової інформації, соціальної реклами під час 
проведення масових заходів. Ініціювання розгляду та вирішення питання щодо виділення 
земельних ділянок для встановлення рекламних щитів відповідної о інформаційного змісту.

Іб.Здійснення контролю за станом роботи щодо ідентифікації, декларування безпеки 
об'єктів підвищеної небезпеки та обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
суб’єктами господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна надзвичайними подіями на 
об'єктах підвищеної небезпеки.

17. При необхідності, проведення заслуховування на міській комісії з питань ТЕБ та НС 
керівників потенційно-небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки щодо дотримання 
ними вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, створення 
об’єктових матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

18. Подання пропозицій щодо обстеження окремих територій розташованих на території 
міста на факт наявності вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, а також організації їх 
безпечного транспортування та знешкодження, ініціювання розгляду та вирішення питанші 
забезпечення групи піротехнічних робіт АРЗ СП Управління ДСНС України у Тернопільській 
області паливно-мастильними матеріалами для виконання робіт за призначенням.

19.Організація комплексних перевірок та оглядів-конкурсІв захисних споруд цивільного 
захисту, розташованих на території громади.

20.3дійснення дієвих заходів щодо забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів 
автомобільними шляхами в умовах ускладнення метеорологічної обстановки.

21.3 метою забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів, 
передбачення можливості їх забезпечення спеціальним одягом, спорядженням та аварійно- 
рятувальним обладнанням, утримання аварійно-рятувальної техніки.

22.3абезпечення паливно-мастильними матеріалами на ліквідацію наслідків надзвичайних 



ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт.
23.Підтримання в постійній готовності територіальної системи спостереження і контролю 

навколишнього природного середовища.
24.3дійснення заходів та встановлення контролю за створенням локальних систем 

виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки і 
локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу 
вищезазначених об’єктів у разі виникнення аварій.

25.Визначення рівня розвитку небезпечних екзогенних геологічних процесів, а саме, - явищ 
просідання та провалів земної поверхні центральної частини міста, явища суфозїї, зсувних 
процесів, карсту, заболочення, вивчення їх специфіки, механізму та динаміки.

26.Забезпечення проведення комплексних навчань та тренувань служб цивільного захисту. 
27.3дійснення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.
28.Здійснення обов’язкового оприлюднення подій надзвичайного характеру (пожеж, аварій, 

стихійних лих, ін.), матеріалів щодо їх попередження та вимог діючих нормативних документів, 
за попередньо поданою інформацією від органів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

29.Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в м. Почаїв та населених пункт 
громади, на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення за результатами аналізу 
комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей.

ЗО.Забезпечення ведення щорічної звітності на підставі адміністративних даних про 
кількість пожеж та їх наслідки в населених пунктах, на підприємствах, в установах та 
організаціях шляхом збирання, узагальнення та оброблення статистичних даних про пожежі та 
їх наслідки.

31.При влаштуванні систем зовнішнього протипожежного водопостачання передбачати 
встановлення наземних пожежних гідрантів європейського взірця (сертифіковані в Україні), що 
відповідають вимогам ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. 
Основні положення проектування»

Реалізація основних завдань комплексної програми дасть змогу захистити населення і 
територію громади, запобігати виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень 
готовності аварійно- рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки 
надзвичайних ситуацій, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та 
відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони 
впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об’єктів, 
покращення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного дооснащения аварійно- 
рятувальної служби, розвитку матеріальної бази для підготовки особового складу буде 
забезпечено повний обсяг заходів для реагування і попередження надзвичайних ситуацій і подій 
на території міста, оповіщення людей, зниження нещасних випадків та створення безпечних 
умов життя населення.

У результаті виконання завдань комплексної програми створиться реальна можливість 
суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеності від 
впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів,

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів для завчасного 
виконання заходів цивільного захисту неможливе.

6. Напрями діяльності та заходи програми
Напрями реалізації Комплексної програми зазначені у додатку 1.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених комплексною програмою, 

покладається на Кременецький РВ Управління ДСНС України у Тернопільській області, які раз 
на рік подають до міської ради узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

Відповідальним за взаємне інформування виконавців комплексної програми є 
Кременецький РВ Управління ДСНС України у Тернопільській області.

За результатами здійснення заходів комплексної програми в кіпці кожного року 
уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

Секретар міської ради В.Я.Уйван



Додаток 1 до програми

№ Назва напряму 
діяльності

1 Заходи з техногенної 
та пожежної безпеки

2 Заходи з цивільного 
захисту, техногенної 
та пожежної безпеки

З Заходи з цивільного 
захисту, техногенної 
та пожежної безпеки

Перелік заходів програми

Систематичне аналізування стану 
забезпечення техногенної та 
пожежної безпеки на об’єктах 
комунальної власності, на 
підприємствах, установах та 
організаціях. За результатами 
аналізу і з урахуванням даної 
програми розроблення 
комплексних планів заходів щодо 
попередження надзвичайних 
ситуацій

Здійснення координації над 
діяльністю відділів та інших 

підрозділів міської ради, щодо 
попередження надзвичайних 

ситуацій, реагування на них та 
забезпечення пожежної і 

техногенної безпеки на території 
громади

Розроблення комплексу заходів та 
пропозицій до виконавчого 

комітету щодо попередження 
надзвичайних ситуацій га

Строк
виконання

2020-2022 роки

2020-2022 роки

Щорічно до ЗО 
січня

Виконавці Джерела 
фінансування

Орієнтовні обсяги 
фінансування(вартість) 
тис. грн

Очікуваний результат

2020

рік

2021

рік

2022

рік

Міська рада В межах 
кошторисних 
призначень

Забезпечення 
техногенної та 
пожежної безпеки на 
об’єктах комунальної 
власності

Міська рада, 
Кременецький 
РВ Управління 
ДСНС України
У
Тернопільській 
області

Не потребує 
фінансування

Залагодженні дії служб 
ЦЗ при ліквідації 
наслідків НС та 
проведення постійної 
профілактики пожежної 
та техногенної безпеки 
на території громади

Кременецький
РВ Управління 
ДСНС України
У

Не потребує 
фінансування

Визначення 
пріоритетних питань до 
комплексу заходів та 
пропозицій щодо



Додаток 1 до програми

4 Заходи з цивільного
захисту

5 Заходи з пожежної 
безпеки

6 Заходи з пожежної 
безпеки

забезпечення пожежної і 
техногенної безпеки на території 

громади

Ініціювання вирішення питання 
щодо створення аварійно- 
рятувальних підрозділів

Ремонт, заміна та встановлення 
вуличних пожежних гідрантів. 
Перевірка стану протипожежного 
водопостачання, встановлення 
покажчиків пожежних гідрантів, 
фарбування люків колодязів 
пожежних гідрантів

Забезпечення функціонування 
сисіем централізованого 
пожежного спостереження за 
протипожежним станом об’єктів

щорічно

2020-2022 роки

2020-2022 роки

Тернопільській 
області

попередження 
надзвичайних ситуацій 
та забезпечення 
пожежної і техногенної 
безпеки на території 
громади

Кременецький 
РВ Управління 
ДСНС України
У
Тернопільській 
області

Не потребує 
фінансування

Створення аварійно- 
рятувальних- 
підрозділів

5 Державна 
пожежно- 
рятувальна 
частина 
Управління 
ДСНС України 
У
Тернопільській 
області,
Комбінат 
комунальних 
підприємств

Міський бюджет 5 5 5 Покращення стану 
функціонування 
протипожежного 
водопостачання в 
населених пунктах 
громади

Керівники
об’єктів

міський бюджет в 
межах бюджетних 
призначень 
керівники 
об’єктів

Стале функціонування 
систем 
централізованого 
пожежного 
спостереження



Додаток 1 до програми

7

8

9

Виконання заходів, 
спрямованих на 
навчання населення 
основам 
життєдіяльнос ті. 
діям в екстремальних 
ситуаціях

Виконання заходів, 
спрямованих на 
навчання населення 
основам 
життєдіяльнос ті, 
діям в екстремальних 
ситуаціях

Виконання заходів, 
спрямованих на 
навчання населення 
основам 
життєдіяльнос ті, 
діям в екстремальних 
ситуаціях

Щорічне проведення для 
працівників органів місцевого 
самоврядування нарад, семінарів, 
оглядів - конкурсів з питань 
попередження надзвичайних 
ситуацій, реагування на них та 
забезпечення пожежної і 
техногенної безпеки на території 
громади

Організування проведення 
міського фестивалю дружин 
юних пожежних, змагань 
пожежно-прикладного спорту, а 
також змагань юних 
рятувальників “Школа безпеки", 
забезпечення участі міських 
команд в заходах обласного рівня

На базі навчально- мелодичного 
центру з питань безпеки 
життєдіяльності У ДСНС України 
в Тернопільській області 
забезпечення підготовки і 
перепідготовки керівників і 
спеціалістів з питань пожежної 
безпеки та цивільного захисту

2020-2022 роки

2020-2022 роки

2020-2022 роки Кременецький 
РВ Управління 
ДСНС У країни
У
Тернопільській 
області

Не потребує 
фінансування

- ----------------------------- 1-

Знання керівниками 
вимог правил пожежної 

безпеки, правил 
поведінки та дій при 

виникненні аварійних 
ситуацій стихійних лих 
та НС та надані першої 

медичної допомоги

Міська рада. 
Кременецький 
РВ Управління 
ДСНС України

У
Тернопільській 

області,
5 Державна 
пожежно-
рятувальна 
частина
Управління 
ДСНС України
У
Тернопільській 
області

Не потребує 
фінансування

Формування у дітей та 
підлітків 

відповідального 
ставлення до особистої 
і колективної безпеки, 
здобуття практичних 

навичок та умінь 
поведінки в 

екстремальних 
ситуаціях

Міська рада Не потребує 
фінансування

Знання керівників та 
спеціалістів вимог 
чинного законодавства 
у сфері пожежної 
техногенної безпеки та 
цивільного захисту



Додаток 1 до програми

Не потребує 
фінансування

10 Заходи з цивільного 
захисту, пожежної та 
техногенної безпеки

Проведення пропаганди безпеки 
життєдіяльності серед населення 
міста, навчання громадян основам 
безпечної життєдіяльності через 
засоби масової інформації, 
соціальної реклами під час 
проведення масових заходів. 
Сприяння в розміщенні на 
рекламних щитах відповідного 
інформаційного змісту

2020-2022 роки Міська рада, 
Кременецький 
РВ Управління 
ДСНС України 
У 
Тернопільській 
області

11 Заходи з цивільного
захисту та 
техногенної безпеки

При необхідності, проведення 
заслуховування на міській комісії 
з питань ТЕБ та НС керівників 
потенційно-небезпечних об’єктів 
та об’єктів підвищеної небезпеки, 
щодо дотримання ними вимог 
законодавства у сфері цивільного 
захисту та техногенної безпеки, 
створення об’єктових 
матеріальних резервів для 
запобігання та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій

2020-2022 роки Міська рада, 
Кременецький 
РВ Управління 
ДСНС України 
У
Тернопільській 
області

12 Заходи з цивільного 
захисту та 
техногенної безпеки

Подання пропозицій щодо 
обстеження окремих територій 
розташованих на т ериторії міста 
на факт наявності 
вибухонебезпечних предметів 
часів минулих війн, а також 
організації їх безпечного 
транспортування та 
знешкодження,

ініціювання розгляду та 
вирішення питання забезпечення 
групи піротехнічних робіт

2020-2022 роки Міська рада, 
Кременецький 
РВ Управління 
ДСНС України
У
Тернопільській 
області, АРЗ 
СП Управління 
ДСНС України
У
Тернопільській 
області

_________

не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Формування у громадян 
відповідального 
ставлення до особистої 
та колективної безпеки

Дотримання вимог 
законодавства у сфері 
цивільного захисту 
керівниками 
потенційно 
небезпечних об’єкта та 
об’єктах підвищеної 
небезпеки

Забезпечення робіт з 
знешкодження 

вибухої гебезпечних 
предметів на території 

громади



Додаток 1 до програми

ІЗ Заходи з цивільного
захисту

14 Заходи з цивільного
захисту

15 Заходи з цивільного
захисту

Заходи з цивільного
захисту та 
техногенної, безпеки

Управління паливно- 
мастильними матеріалами для 
виконання робіт за призначенням

Організування комплексних 
перевірок та оглядів- конкурсів 
захисних споруд цивільного, 
захисту розташованих на 
території громади

З метою забезпечення високого 
рівня боєздатності оперативно- 
рятувальних підрозділів, 
передбачення можливості ж 
забезпечення спеціальним 
одягом, спорядженням та 
аварійно- рятувальним 
обладнанням, утримання 
аварійно- рятувальної техніки

Створення матеріального резерву 
для запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 
відповідно до номенклатури

Визначення рівня розвитку 
небезпечних екзогенних 

геологічних процесів, а саме, - 
явищ просідання та провалів 
земної поверхні центральної 
частини міста, явища суфозІЇ, 

зсувних процесів, карсту, 
заболочення, вивчення їх 

специфіки, механізму та динам і ки

2020-2022 роки

2020-2022 роки

2020-2022 роки

Міська рада, 
Кременецький 
РВ Управління
ДСІІС України
У
Тернопільській 
області

Міська рада, 
5 Державна 
пожежно- 
рятувальна 
частина 
Управління 
ДС НС України 
У 
Тернопільській 
області

Міська рада

2020-2022 роки Міська рада,
Кременецький
РВ Управління
ДСНС України
У
Тернопільській
області

кошти 
балансоугримува- 
чів захисних 
споруд 
цивільного 
захисту

міський бюджет 10

міський бюджет 5

в межах 
кошторисних 
призначень

10

5

10

Належне утримання 
захисних споруд 
цивільного захисту

Забезпечення 
оперативно 
рятувальних підрозділів 
спеціальним одягом, 
спорядженням та 
аварійно- рятувальним 
обладнанням, належне 
утримання аварійно- 
рятувальної техніки

5 Забезпечення безпечних
умов проживання 
населення, запобігання 
травмування та загибелі 
населення

Прогнозування 
надзвичайних ситуацій 
на території міста 
пов’язаних з
геологічними
процесами

і



Додаток 1 до програми

17 Заходи з цивільного 
захисту

Здійснення інвентаризації 
захисних споруд цивільного 
захисту

2020-2022 роки Керівники 
об’єктів, на 
балансі котрих 
знаходяться 
захисні 
споруди.

балансоутримувач
і захисних споруд 

цивільного 
захисту

Забезпечення 
утримання фонду 
захисних споруд 
цивільного захисту

18 Заходи з пожежної 
безпеки

Проведення аналізу стану 
забезпечення пожежної безпеки в 
населених пунктах установах та 
організаціях, розроблення за 
результатами аналізу 
комплексного плану заходів із 
запобігання пожежам та загибелі 
на них людей

2020-2022 роки Міська рада, 
Кременецький 
РВ Управління 
ДС НС України 
в
Тернопільській 
області

не потребує 
фінансування

За результатами 
проведеного аналізу 
стану забезпечення 
пожежної безпеки в 
населених пунктах (в 
т.ч, на підприємствах, в 
установах та 
організаціях) 
розробляється 
комплексний план 
заходів із запобігання 
пожежам, загибелі на 
них людей та нанесення 
матеріальних збитків

Всього по програмі 60,00

Секретар міської ради В.Я. У Йван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2326

Про затвердження
Програми забезпечення заходів 
обороноздатності Держави на 
території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2020-2021 роки

Розглянувши лист Кременецького об’єднаного міського військового 
комісаріату №82 від 20.01.2020 року з метою забезпечення організації 
мобілізаційних заходів на території Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, спрямованих на підвищення обороноздатності 
Держави, відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення заходів обороноздатності Держави на 
території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2020- 
2021 роки, що додається.

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

Г

В.С. БойкоМіськО^о

Чуби
Коноїйеїїсі^
Бондар k g

\\ ■ >'>С152//



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням міської ради 

№2326 від « 26 » лютого 2020 р.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1 Назва програми Програма щодо забезпечення
заходів обороноздатності Держави 
на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2020-2021 роки

2 Ініціатор розроблення Програми Кременецький об’єднаний міський 
військовий комісаріат

3 Дата, номер і назва розпорядчого документа 
на підставі якого розроблено програму

Рішення виконавчого комітету № 19 
від «25» лютого 2020 року

4 Розробник Програми Відділ управління проектами та 
програмами соціаьно-економічного 
розвитку Почаївської міської ради

5 Співрозробник Програми Кременецький об’єднаний міський 
військовий комісаріат

6 Відповідальний виконавець програми Кременецький об’єднаний міський 
військовий комісаріат

7 Учасники Програми Почаївська міська рада,
Кременецький об’єднаний міський 
військовий комісаріат, Почаївський 
комбінат комунальних підприємств

8 Термін реалізації Програми 2020 р.-2021 р.
9 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми
Місцевий бюджет Почаївської 
МОТГ

10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми

35,00 тис. грн..

2,Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма\

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 
21.10.1993 №3543 (із змінами та доповненнями) встановлені правові 
основи мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначені засади 
організації цієї роботи, повноваження органів державної влади, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування щодо здійснення 
мобілізаційних заходів.

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 
25.03.1991року №2232-ХІІ ( зі змінами та доповненнями) та Постанови 
Кабінету Міністрів України від 21.03.2002р. №352 «Про затвердження 
Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову 
військову службу та прийняття на військову службу за контрактом», 
«Положення про військові комісаріати» затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.09.01 року « 1235-2002-п,Указу 
Президента України від 16.01.2020 року №13/2020 « Про звільнення в 



запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових 
призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», 
Директиви Генерального штабу Збройних Сил України № Д-1 від 
02.01.2020 року « про організацію та проведення призову громадян 
України на строкову військову службу і звільнення в запас 
військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової 
військової служби, у 2020 році»

Вирішити питання підготовки молоді до військової служби, 
мобілізації військовозобов’язаних до Збройних Сил України, ведення 
військового обліку, медичного огляду громадян, призову на строкову 
військову службу та військову службу за контрактом, відправки 
призовників та військовозобов’язаних до обласного збірного пункту в м. 
Тернопіль, осіб офіцерського складу, які призвані на дійсну військову 
службу до місць несення служби у бойових частинах, а резервістів - у 
військові частини та полігони в сучасних складних економічних умовах 
без фінансування із місцевого бюджету неможливо.

3. Визначення мети програми
Основною метою програми є:
- підтримання мобілізаційної готовності військового комісаріату на 

належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;
- здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб 

Кременецького ОМВК з метою підтримання боєздатності та ефективного 
виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності 
України;

- підвищення ролі місцевих органів місцевого самоврядування в 
проведенні військово-облікової роботи на території Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, залучення до комплектування військ 
мобілізаційних ресурсів та резерву в повному обсязі, що дасть змогу 
якісного комплектування Збройних Сил України та інших військових 
формувань молодим поповненням під час призовів громадян на строкову 
військову службу, осіб офіцерського складу та військовозобов’язаних для 
проходження служби за контрактом в Збройних Силах України;

- координація спільних зусиль районної виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, об’єднаного міського військового комісаріату, 
правоохоронних органів та галузі охорони здоров’я з метою належного 
матеріально-технічного забезпечення для організації роботи призовної 
дільниці та проведення мобілізаційної підготовки;

вирішення проблеми забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами та транспортом для оповіщення військовозобов’язаних, 
резервістів та призовників, доставки їх до обласного збірного пункту в м. 
Тернопіль та у військові частини.



4, ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ 1 ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 
ОБСЯГІВ 
ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування програми проводиться за рахунок коштів міського 
бюджету Почаївської МОТГ. Розпорядником коштів з виконання програми 
є Почаївська міська рада. Відповідальним за цільове використання коштів 
є Кременецький ОМВК.

Всього на реалізацію програми на 2020 - 2021 роки необхідно 35 тис. 
гривень.

Показники програми при необхідності можуть коригуватися у 
випадках:

- зміни кількості населених пунктів, які обслуговуються військовим 
комісаріатом;

- під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, 
економічних та соціальних умов, тощо).

5. Ресурсне забезпечення програми
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

програми, становить 35000 гривень.
Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 
на виконання програми

2020 рік 2021 рік
Усього витрат 
на виконання 
програми

Обсяг ресурсів, усього, у 
тому числі:

17,5 17,5 35

Місцевий бюджет 17,5 17,5 35

6. Перелік завдань і заходів програми та результативні 
показники

Основними завданнями програми є:
- забезпечення паливно-мастильними матеріалами Кременецький 

об’єднаний міський військовий комісаріат для поставки людських і 
транспортних ресурсів у військові організаційні структури;

- забезпечення постійного контролю і надання дієвої допомоги 
Кременецькому ОМВК в організації мобілізаційної, допризовної 
підготовки, проведення призову в районі та залучення на військову службу 
за контрактом;

- утримання транспортних засобів об’єднаного міського військового 
комісаріату в належних технічних умовах та створення резерву паливно- 
мастильних матеріалів для забезпечення готовності їх до експлуатації та 
доставки призовників та військовозобов’язаних на збірні пункти та у 
військові частини Збройних Сил України;

- здійснення заходів щодо забезпечення Кременецького ОМВК 
бланками, журналами та іншими канцтоварами;

- сприяння у належній роботі Кременецького об’єднаного міського 
військового комісаріату під час мобілізаційних заходів;

- врахування державних, громадських та приватних інтересів під час 
призову громадян України на строкову військову службу, осіб 



офіцерського складу, призов на збори резервістів до лав Збройних Сил 
України;

- проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого 
значення;

- організація широкомасштабних заходів із популяризації та 
залученню громадян на військову службу за контрактом, проведення 
офіційних виступів, звернень у районних засобах масової інформації.

Очікувані результати в ході реалізації програми:
- забезпечення своєчасної часткової мобілізації;
- підтримання системи управління району у готовності до роботи в 

умовах переведення військ на воєнний режим;
- забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які 

призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у 
військові частини;

- підготовка органів державної влади та місцевого самоврядування 
до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду;

- виконання мобілізаційних завдань підприємствами, установами, 
організаціями району у повному обсязі та у встановлені терміни;

- виконання планового завдання по залученню на військову службу 
за контрактом;

- забезпечення створення матеріально-технічного резерву;
- здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з 

порушенням нормальних умов життя населення.
- якісна мобілізаційна підготовка населення І транспортних ресурсів;
- підготовка молоді до військової служби та призов громадян на 

строкову військову службу з метою комплектування військ молодим 
поповненням;

забезпечення своєчасного та якісного оповіщення осіб 
офіцерського складу та їх призов на військову службу;

- забезпечення своєчасного та якісного оповіщення резервістів та їх 
призов на військові збори;

- забезпечення підготовки та формування управлінь кадрів 
батальйонів ТРО та їх розміщення;

- підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення 
можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни;

- активне усвідомлення молодим поколінням, що захист України - 
конституційний обов’язок кожного її громадянина;

- створення резерву паливно-мастильних матеріалів та доставка 
військовозобов’язаних до військового комісаріату, на збірні пункти та 
військові частини Збройних Сил України;

- забезпечення постійного контролю за проведенням мобілізації в 
районі;

- всебічне забезпечення заходів з популяризації та залученню 
громадян на військову службу за контрактом;

- забезпечення об’єднаного міського військового комісаріату 
канцелярською продукцією, друк агітаційних матеріалів.



7. Напрями діяльності та заходи програми
Основні напрямами діяльності та заходи програми відображені в 

додатку до програми.

8. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координація, безпосередній контроль за здійсненням заходів, 

визначених програмою, підготовка інформацій та звітів про стан 
виконання програмних завдань покладається на Кременецьким об’єднаним 
військовим комісаріатом. Щорічно до 20 січня забезпечується відповідне 
інформування Почаївської міської ради про виконання заходів програми

Секретар міської ради Василь Уйван



Додаток до програми

№
з/п

Назва напряму 
діяльності

Перелік заходів програми Строк 
виконання 

заходу

Виконавці Джерела 
фінансування

Обсяг фінансування,

тис.гри.

Очікуваний результат

2020 2021

1 Організація призову 
громадян на строкову 
військову службу та 
відбір громадян на 
військову службу за 
контрактом в ЗСУ

Придбання канцелярських 
товарів, маркованої 
продукції, паперу, 
заправки катріджів.

2020-2021 Кременецький
ОМВК

Місцевий 
бюджет

0 0 Забезпечення 
проведення заходів 
призову громадян в 
ЗСУ, та проведення 
заходів відбору 
громадян на військову 
службу за контрактом 
в ЗСУ

2 Організація призову 
громадян на строкову 
військову службу та 
відбір громадян на 
військову службу за 
контрактом в ЗСУ

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

2020-2021 Кременецький
ОМВК

Місцевий 
бюджет

17,5 17,5 Забезпечення 
проведення заходів 
призову громадян в 
ЗСУ, та проведення 
заходів відбору 
громадян на військову 
службу за контрактом 
в ЗСУ

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

Придбання канцелярських 
товарів, маркованої 
продукції, паперу, 
заправки картриджів.

.. ........А

2020-2021 Кременецький
ОМВК

Місцевий 
бюджет

0 0 Забезпечення заходів 
допризовної 
підготовки в 
Почаївській МОТГ

Секретар міської ради Василь Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 року №2327

Про затвердження
Програми удосконалення
казначейського
обслуговування коштів 
місцевих бюджетів на 2020- 
2024 роки

Розглянувши лист Управління Державної казначейської служби 
України у Кременецькому районі Тернопільської області №04-08-06/13 від 
09.01.2020 року, з метою підтримки державної політики в сфері 
казначейського обслуговування забезпечення належного функціонування 
існуючої системи і її удосконалення шляхом впровадження дистанційного 
обслуговування, відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму удосконалення казначейського 
обслуговування коштів місцевих бюджетів на 2020-2024 роки.», що 
додається.

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням міської ради 
№2327 від « 26 » лютого 2020 р.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1 Назва програми Програма удосконалення
казначейського обслуговування
коштів місцевих бюджетів на 2020-

2

L*
->

2024 роки
Ініціатор розроблення Програми Управління 

казначейської служби 
Кременецькому 
Тернопільської області

державної
У країни у 

районі

Дата, номер і назва розпорядчого документа 
на підставі якого розроблено програму

Рішення виконавчого комітету №22 
від «25 » лютого 2020 року

4 Розробник Програми Відділ управління проектами та 
програмами соціально-економічного 
розвитку Почаївської міської ради

5 Співрозробник Програми Управління державної
казначейської служби України у 
Кременецькому районі
Тернопільської області

6 Відповідальний виконавець програми Управління державної
казначейської служби України у 
Кременецькому районі
Тернопільської області

7 Учасники Програми Почаївська міська рада, Управління
державної казначейської служби 
України у Кременецькому районі 
Тернопільської області

8 Термін реалізації Програми 2020 р.-2024 р.
9 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми
Місцевий бюджет Почаївської 
МОТГ

10 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми

100000 грн,.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Основним завданням Управління Державної казначейської служби 
України у Кременецькому районі Тернопільської області (далі - Управління 
Казначейства) є



реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Ефективне управління державними фінансами є основою забезпечення 
сталого розвитку країни та гарантованого виконання соціальних зобов'язань перед 
громадянами, запорукою ефективності витрачання бюджетних коштів, збільшення 
доходів бюджету, підвищення прозорості бюджетного процесу та господарської 
діяльності підприємств державного сектору економіки, а також дасть змогу 
вирішити низку інших проблем, які загрожують стабільності державних фінансів і 
провокують корупційні діяння в бюджетній сфері.

Казначейська служба входить до системи електронних платежів 
Національного банку України. Сучасні тенденції розвитку вимагають постійного 
вдосконалення.

Справжнім проривом в цьому напрямку було впровадження 
автоматизованої системи обліку виконання бюджетів — АС «Є-Казна», яка стала 
ефективним інструментом обслуговування дохідної і видаткової частини бюджетів 
та управління бюджетними коштами. На сьогодні створено сучасну апаратну 
платформу казначейства на базі мережі Інтернет, систему телекомунікапій на 
рівнях «район — область», «область — центр», багаторівневу систему захисту 
інформації, яка може забезпечити казначейське обслуговування коштів бюджетів 
та інших клієнтів з урахування сучасних інформаційних технологій, особливостей 
економічного розвитку України та міжнародних вимог і стандартів.

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-УІ 
(із змінами та доповненнями), ст. 18 Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади» від 17.03.2011 р. № 3166-УІ, розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 15,11.2017 №816-р «Деякі питання дистанційного обслуговування 
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів» з метою визначення 
стратегічних цілей та шляхів модернізації та для забезпечення гармонійного 
розвитку системи казначейського обслуговування розроблено Стратегію розвитку 
Державної казначейської служби України.
Одним з пріоритетних напрямків розвитку системи казначейства є впровадження 
електронного документообігу із застосуванням електронно- цифрового підпису. І 
першим кроком на шляху його реалізації є впровадження системи дистанційного 
обслуговування за допомогою програмно-технічного комплексу «Клієнт 
Казначейства — Казначейство», яка призначена для надання розпорядникам, 
одержувачам бюджетних коштів та іншим клієнтам віддаленого доступу за 
допомогою мережі Інтернет до інформаційних ресурсів ДКСУ для автоматизації 
процесу виконання бюджетів усіх рівнів.

Наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2016 року №1038 
визначені кроки щодо запровадження національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі. Розділами ІІ-Ш визначені заходи 
щодо створення та запровадження системи подання розпорядниками бюджетних 
коштів і державними цільовими фондами до органів Казначейства електронної 
звітності за програмою АС «Є- Звітність».

Основна функція АС «Є-Звітність» це можливість здійснювати подання 
звітності до органів Казначейства через Інтернет.

Запровадження системи дистанційного обслуговування та АС «С- 
Звітність» сприяє мінімізації людського фактора у сфері казначейського 



обслуговування. На практиці це забезпечує ліквідацію черг, необов’язковість їх 
систематичних візитів до операціонісга, економію робочого часу. Надає 
можливість подати фінансову звітність до органу Казначейства в електронному 
вигляді, перевірити і підписати кожну форму електронним цифровим підписом. 
Автоматичне формування бюджетної звітності зменшує затрати робочого часу на 
заповнення форм звітності.

Для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг в Управлінні 
Казначейства діє відокремлений пункт реєстрації акредитованого центру 
сертифікації ключів Державної казначейської служби України, де надаються 
послуги з формування електронних цифрових підписів.

Впровадження системи дистанційного обслуговування (СДО) та системи 
електронної звітності Управлінням Казначейства проводиться поетапно:

- роз’яснювально-консультаційні послуги щодо роботи СДО та АС «С- 
Звітність»;

- первинне підключення клієнтів до СДО через ПТК „Клієнт 
Казначейства-Казначейство”;

- підключення до АС «Є-Звітність»;
-використання СДО для передачі на реєстрацію бюджетних зобов’язань, 

бюджетних фінансових зобов’язань, платіжних доручень, розподілів та розпоряджень, 
розписів, кошторисів та ДОВІДОК змін до них, перегляду виписок тощо;

- прийняття звітності.
Основні принципи функціонування СДО та АС «Є-Звітність»:
1. Орієнтація на розпорядника (одержувача) бюджетних коштів;
2. Достовірність та актуальність інформації;
3. Комфортність використання отриманих аналітичних даних;
4. Можливість зворотного зв’язку.

Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України №142-р від 08.02.2017 
схвалено Стратегію реформування системи управління державними фінансами на 
2017-2020 роки. Метою цієї Стратегії є побудова сучасної та ефективної системи 
управління державними фінансами, яка здатна надавати якісні державні послуги, 
ефективно акумулюючи ресурси та розподіляючи їх відповідно до пріоритетів 
розвитку держави у середньо та довгостроковій перспективі.

Серед складових частин системи управління державними фінансами, 
розвиток яких передбачений цією Стратегії, є: програмно-цільовий метод: 
забезпечення ефективного виконання бюджету система публічних 
закупівель; бухгалтерський облік у державному секторі;
підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними 

фінансами;
прозорість бюджету та участь громадян у бюджетному процесі; 

застосування інформаційних технологій в управлінні державними фінансами 
тощо.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №142-р від 08.02.2017 
затверджено план заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління 
державними фінансами на 2017-2020 роки. Заходами передбачено забезпечення 
переходу розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів до 
складення фінансової звітності відповідно до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в державному секторі із застосуванням повного пакета 



національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 
та нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Програма удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих 
бюджетів на 2020-2024 роки спрямована на забезпечення організації та 
координації діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контролю за 
виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності, надання 
консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать 
до компетенції Управління Казначейства, забезпечення функціонування 
багаторівневої інформаційно-обчислювальної та внутрішньої платіжної систем 
Казначейства, вжиття заходів до захисту інформації, яка обробляється 
Управлінням Казначейства, поліпшення та створення зручних умов 
обслуговування місцевого бюджету.

З.Основна мета Програми
Метою програми є удосконалення існуючої системи казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів, створення сучасного, ефекгивного, 
доступного і безпечного механізму, який дозволить оперативно отримувати 
необхідну і достовірну інформацію кожному працівнику бюджетної сфери, 
економно витрачаючи бюджетні кошти і час при прийнятті управлінських рішень. 
Така модернізація відповідає вимогам Бюджетного кодексу України, якими 
встановлюються функції органів Державного казначейства України.
Враховуючи те, що на ефективність та оперативність управління бюджегним 
фінансовим ресурсом безпосередньо впливають рівень підготовленості кадрового 
потенціалу, стан автоматизації бюджетного процесу та процедур розподілу і 
використання бюджетного фінансового ресурсу, досягнення мети Програми 
потребує комплексного підходу до поліпшення факторів, що впливають на 
виконання видаткової частини місцевих бюджетів.

Так, сучасна система управління бюджетним фінансовим ресурсом 
характеризується динамічними змінами у нормативно-правовій базі, а також 
автоматизацією бюджетного процесу та застосування новітніх комп’ютерних 
технологій. Зазначене вимагає від працівників бухгалтерських служб - учасників 
бюджетного процесу, постійної роботи щодо підвищення кваліфікаційного рівня 
та оперативного реагування на зазначені зміни.

У напрямку автоматизації процесів управління бюджетним фінансовим 
ресурсом необхідно відмітити, що в системі виконання бюджетів відбувається 
модернізація у частині максимального використання новітніх технологій, Так. в 
органах казначейства запроваджена система дистанційного обслуговування 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів через програмно-технічний 
комплекс «Клієнт Казначейства - Казначейство», а з 01.01.2018 року система 
подання розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими фондами до 
органів Казначейства електронної звітності за програмою АС «Є-Звітність». Поряд 
з цим, з метою підвищення прозорості бюджетної системи запроваджується 
робота єдиного веб - порталу використання публічних коштів та є-дата. Зазначені 
новації вимагають забезпечення учасників бюджетної системи сучасною 
комп’ютерною технікою, створення швидкісних та резервних каналів зв’язку та 
розподілу навантаження по інформаційним потокам, облаштування робочих місць 
з дотриманням вимог нормативно- правових актів з питань технічного захисіу 



інформації.
При казначейській формі обслуговування місцевих бюджетів, координація 

роботи учасників бюджетного процесу з модернізації бюджетної системи 
покладається на органи Державної казначейської служби. Запровадження системи 
дистанційного обслуговування через НТК «Клієнт Казначейства - Казначейство», 
системи подання розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими 
фондами до органів Казначейства електронної звітності за програмою АС «Є- 
Звітність» обумовлює необхідність проведення Управлінням Державної 
казначейської служби України у Кременецькому районі області низки 
організаційних заходів (нарад, консультативно - навчальних тренінгів, роботи з 
підключення та обслуговування програмних комплексів тощо) з фахівцями усіх 
розпорядників (одержувачів) коштів місцевого бюджету. Потреба у великій 
кількості консультативно - навчальних заходів обумовлює необхідність створення 
належних умов для їх проведення.

Виконання комплексних завдань та заходів Програми дозволить створити 
умови для істотного підвищення ефективності та прозорості діяльності органів 
місцевого самоврядування з управління бюджетним фінансовим ресурсом, 
прискорення процесів його розподілу та використання.

^Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем. Цілі і 
переваги, які будуть досягнуті

Ефективність виконання покладених на Управління Казначейства функцій 
та завдань, залежить від рівня забезпеченості людськими та матеріальними 
ресурсами.

Здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення 
діяльності Управління:

1. Створює сприятливі умови для функціонування Управління 
Казначейства;

2. Сприяє підвищенню рівня обслуговування розпорядників, одержувачів 
бюджетних коштів та інших клієнтів;

3. Дає Управлінню Казначейства можливість забезпечити ефективну та 
якісну співпрацю з клієнтами в частині розрахунково-касового обслуговування; 
здійснення операцій з бюджетними коштами; ведення бухгалтерського обліку всіх 
надходжень і витрат, формування звітності тощо.

Виконання зазначених умов в свою чергу передбачає:
1. Створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи 

єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників (одержувачів) 
бюджетних коштів.

2. Оперативність отримання інформації про взяття зобов'язань та 
поєднання цього процесу з процесом виділення асигнувань, що позитивно 
впливатиме на зменшення залишків коштів на рахунках розпорядників коштів та 
суттєво спростить процедури щорічного закриття бюджетного року.

3. Одержання фінансовими органами, органами місцевого 
самоврядування, головними розпорядниками коштів в режимі реального часу 
повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов’язання та касові 
видатки.

4. Зменшення видатків на придбання паперу, розхідних матеріалів, суттєва 



економія коштів необхідних на забезпечення проїзду посадових осіб 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів до Управління Державної 
казначейської служби України у Кременецькому районі Тернопільської області у 
випадку реалізації та впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт 
казначейства - Казначейство».

Основними шляхами розв’язання проблем є:
1) Налагодження постійного та безперебійного обслуговування 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в Управлінні Казначейства. 
Налагодження оперативного управління бюджетним процесом через захищений 
канал зв’язку шляхом отримання інформації щодо руху коштів у реальному 
режимі часу не тільки по реєстраційних рахунках, але і по рахунках обліку 
планових показників, фінансових зобов’язань та відкритих асигнувань, оплати 
платіжних доручень, фінансування підзвітних установ та надання планових 
показників та змін до них, що дозволить забезпечити оперативність реагування 
розпорядниками коштів на зміну бюджетних призначень головним розпорядником 
і забезпечити тотожність цих показникІ у звітності.

2) Автоматизація процесу відображення даних у регістра 
бухгалтерського обліку.

3) Подання звітності до органів Казначейства через мережу Інтернет.

4.1. Очікувані результати виконання Програми
В результаті очікується модернізація роботи Управління Казначейства 

підвищення ефективності його діяльності шляхом широкого використанні 
ресурсів; покращення рівня обслуговування розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів; прискорення процесу обслуговування та покращення 
оперативного контролю за бюджетним процесом; запобігання порушенням 
законодавства в бюджетній сфері; впровадження сучасних інформаційних 
технологій; застосування сучасних засобів комунікації, які дають змогу 
спілкуватися з учасниками бюджетного процесу у режимі реального часу.

Цілі і переваги, які будуть досягнуті
1. Створення єдиної бази нормативно-довідкової інформації, 

включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників 
(одержувачів) бюджетних коштів.

2. Оперативність взяття зобов'язань розпорядниками коштів та 
поєднання цього процесу з вдосконаленням планування видатків розпорядниками 
коштів, що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на рахунках 
розпорядників коштів та суттєво спростить процедури щорічного закриття 
бюджетного року.

3. Одержання головними розпорядниками коштів в режимі реального 
часу повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов'язання та 
касові видатки.

4. Забезпечення надання інформації про стан виконання місцевих 
бюджетів для прийняття ефективних управлінських рішень.

4.2. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми 
Заходи програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету 

Почаївської міської ради відповідно до п. 2 ст. 85 Бюджетного кодексу України.



Фінансування здійснюється за рахунок коштів передбачених у місцевому 
бюджеті на 2020 рік в сумі 50 тис. грн., 2021 рік в сумі 50 тис. грн., 2022 рік в сумі 
50 тис. грн.. 2023 рік в сумі 50 тис. грн., 2024 рік в сумі 50 тис. грн., у вигляді 
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного та культурного розвитку регіону.

Бюджетні кошти використовуються для фінансування апарату Управління 
Державної казначейської служби України у Кременецькому районі Тернопільської 
області.

5. Перелік завдань і заходів Програми
Досягнення мети та завдань Програми зумовлена матеріально- 

технічним обслуговуванням клієнтів, а також створенням технічних можливостей 
для розвитку їх дистанційного обслуговування.

Важливим в цьому контексті є розвиток електронних сервісів.
Система дистанційного обслуговування з використанням програмно- 

технічного комплексу «Клієнт Казначейства-Казначейство» - новий електронний 
сервіс веб-порталу Державної казначейської служби України, який за допомогою 
спеціального інструмента доступу (носіїв ключової інформації) з використанням 
електронно-цифрового підпису дозволяє розпоряднику (одержувачу) бюджетних 
коштів працювати з органами Державної казначейської служби України в режимі 
реального часу.

Призначенням ПТК «Клієнт Казначейства-Казначейство» та АС «Є- 
Звітність» є надання розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів реалізувати 
свої права та обов’язки у сфері казначейського обслуговування в режимі 
реального часу. Зокрема розпорядник (одержувач) бюджетних коштів з 
використанням системи дистанційного обслуговування матиме змогу:

1. Передавати документи щодо планових показників (розподіли 
показників зведених кошторисів та планів асигнувань і реєстри змін до них, 
помісячні розписи міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за 
відповідними місцевими бюджетами, кошториси та плани асигнувань).

2. Завантажувати інформацію щодо бюджетних зобов’язань та 
бюджетних фінансових зобов’язань.

3. Створювати, підписувати та передавати платіжні документи.
4. Отримувати інформацію щодо руху коштів на відповідних рахунках.
5. Накладати електронний цифровий підпис (з використанням системи 

криптографічного захисту інформації).
6. Отримувати повідомлення про стан виконання ініційованих ними 

процесів.
7. Оптимізувати витрати на підтримку процесу казначейського 

обслуговування бюджетних коштів.
8. Прискорити обробку інформації, скоротити час на казначейське 

обслуговування бюджетів.
9. Отримувати можливість в режимі реального часу відстежувати стан 

рахунків.
10. Можливість подавати фінансову звітність до органу Казначейства в 

електронному вигляді, перевіряти і підписувати кожну форму електронним 
цифровим підписом. Автоматично формувати бюджетну звітність зменшувати 
затрати робочого часу на заповнення форм звітності



Зазначене вище вимагає значного переоснащення матеріально - технічної 
бази Управління Казначейства* в тому числі комп’ютерною технікою* що надасть 
можливість для безперебійної обробки даних розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів.

Заходи Програми удосконалення казначейського обслуговуванні! 
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів районного бюджету на 2020- 
2024 роки наведені в додатку (додається).

б.Координція та контроль за ходом виконання Програми
Головним розпорядником коштів, передбачених на виконання 

Програми є Почаївська міська рада, а її виконавцем Управління державної 
казначейської служби України у Кременецькому районі Тернопільської 
області.

В межах передбачуваних асигнувань в частині міжбюджетних 
трансфертів, Почаївська міська рад перераховує кошти Управлінню на 
рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету 
власних надходжень бюджетних установ.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і 
завдань Управлінням державної казначейської служби України у 
Кременецькому районі Тернопільської області.

Управління державної казначейської служби України у 
Кременецькому районі Тернопільської області перераховує кошти 
виконавцям робіт та наданих послуг відповідно до укладених договорів на 
підставі накладних або актів виконаних робіт та несе відповідальність за їх 
цільове використання.

Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого 
строку, після чого Управління складає звіт про результати її виконання 
разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання 
Програми не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення 
встановленого строку її виконання.

■ґ\

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток до програми 1

№
з/п

Назва 
напряму 

діяльності

■ Перелік заходів програми Виконавці І Джерела 
фінансував 

ня

Очікуваний
результат

Покращення 
матеріально- 
технічної бази 
Управління

Придбання комп’ютерної, 
іншої техніки,програмного 
забезпечення, закупівля 
обладнання, предметів, 
інвентарю для якісного і 
своєчасного обслуговування 
місцевих бюджетів, 
оперативного обміну 
інформацією про стан 
виконання бюджетів, в тому 
числі для забезпечення 
роботи дистанційного 
обслуговування та системи 

і електронної звітності

Управління 
державної 
казначейськ 
ої служби 
України у 
Кременецьк 
ому районі 
Тернопільсь 
кої області

Обсяг фінансування, 
тис. гривень.

Місцевий 
бюджет

Створення 
належних умов для 
якісної та 
повноцінної роботи 
та функціонування

Управління 
державної 
казначейської 
служби України у 
Кременецькому 
районі 
Тернопільської 
області

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Від « 26 » лютого 2020 №2328

Про утворення КУ «Центр надання 
соціальних послуг Почаївської міської ради»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) 
повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту 
населення, затверджених наказом Міністерства соціальної політики № 26 від 
19.01.2016 року, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити юридичну особу - комунальна установа «Центр надання соціальних 
послуг Почаївської міської ради».

2. Затвердити статут комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 
Почаївської міської ради», що додається.

3. Затвердити структуру та штатну чисельність комунальної установи «Центр 
надання соціальних послуг Почаївської міської ради», згідно з додатком 1.

4. Призначити директора комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг Почаївської міської ради» відповідно до чинного законодавства.

5. Фінансовому відділу Почаївської міської ради передбачити кошти на утримання 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Почаївської міської 
ради» за рахунок коштів міського бюджету відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

6. Уповноважити директора комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг Почаївської міської рад» провести державну реєстрацію установи в 
порядку, встановленому чинним законодавством України.

7. КоЦт^юльзавикоца^ням го рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціщїьно-економІчног збитку, інвестицій та бюджету

^.С. Бойко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Почаївської 
міської ради №2328 
від 26 лютого 2020 р.

СТАТУТ
Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради

2020 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради (далі - ЦНСП) - 
заклад соціального захисту населення, що проводить соціальну роботу та надає 
соціальні послуги особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1.2. Найменування:
• повне українською мовою: Центр надання соціальних послуг Почаївської 

міської ради;
• скорочене українською мовою: ЦНСП Почаївської міської ради.

1.3. Місцезнаходження: 47025, Тернопільська область, Кременецький р-н, м. вул. 
Возз’єднання, 16.
1.4. ЦНСП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України 
«Про місцеве самоврядування», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу 
з сім’ями, дітьми та молоддю», іншими законодавчими актами України, актами 
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами 
Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, Державними 
стандартами, рішеннями Почаївської міської ради Кременецького району 
Тернопільської області з питань надання соціальних послуг, сім’ї, дітей та молоді, 
цим Статутом.

1.5.Основними принципами діяльності ЦНСП є законність, дотримання і захист 
прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальний підхід, 
доступність та відкритість, конфіденційність, відповідальність за дотримання 
етичних та правових норм під час надання послуг, дотримання державних 
стандартів соціальних послуг, недопущення негуманних і дискримінаційних дій 
щодо соціально незахищених категорій населення, які перебувають у складних 
життєвих обставинах.

1.6. ЦНСП є комунальною установою Почаївської міської ради, рішення про 
створення, ліквідацію або реорганізацію приймає Почаївська міська рада (далі - 
засновник).

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

2.1. ЦНСП є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, штампи та 
бланки.

2.2. ЦНСП забезпечується засновником необхідною матеріально-технічною 
базою, в тому числі приміщеннями, що відповідають санітарно-гігієнічним, 
будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам 
відповідно до законодавства.

2.3. Статут ЦНСП, його структура, штатний розпис та кошторис затверджується 
сесією Почаївської міської ради .

2.4. Методичне забезпечення діяльності ЦНСП здійснює Мінсоцполітики, 
координацію та контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому 
порядку Мінсоцполітики України та Департамент соціального захисту населення 
Тернопільської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне 
забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних 
послуг - структурний підрозділ з питань соціального захисту Почаївської міської 
ради.



2.5. Для надання соціальних послуг ЦНСП має право залучати на договірних 
засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема, 
волонтерів.

Перелік, умови та порядок надання таких соціальних послуг визначаються ЦНСП.

2.6. ЦНСП має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та 
благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для 
надання допомоги особам, сім’ям, які отримують послуги в ЦНСП, та поліпшення 
матеріально-технічної бази ЦНСП.

2.7. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних 
послуг ЦНСП взаємодіє із Департаментом соціального захисту населення 
Тернопільської облдержадміністрації, структурним підрозділом з питань 
соціального захисту Почаївської міської ради, іншими структурними 
підрозділами Почаївської міської ради та структурними підрозділами 
Кременецької райдержадміністрації, підприємствами, установами та 
організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦНСП

3.1. Основною метою діяльності ЦНСП є сприяння у розв’язанні проблемних 
питань і надання соціальних послуг громадянам України, іноземцям та особам без 
громадянства, які проживають на території України на законних підставах, 
перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги 
без мети отримання прибутку.

3.2. Основними завданнями ЦНСП є:

3.2.1. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобдігання 
птраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих 
груп населення

3.2.2. Виявлення та формування інформаційної бази щодо осіб, сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 
допомоги.

3.2.3. Визначенні індивідуальних потреб зазначених осіб у соціальних послугах.

3.2.4. Організація, планування та якісне надання соціальних послуг, здійснення 
інших заходів, зокрема щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і 
фізичного стану осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги.

3.2.5. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної 
громади до надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи з 
особами, сім’ями.

3.3. ЦНСП відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

3.3.1. здійснює виявлення та веде облік:

• осіб з інвалідністю;



• одиноких непрацездатних громадян (які потребують соціально-побутового 
обслуговування та допомоги, обстеження їх матеріально-побутових умов 
проживання і визначення потреб в необхідності надання різних видів 
послуг);

• осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного 
віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як 
чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги;

• осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, 
стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній службі 
зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні 
неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з 
інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 
прожитковий мінімум для сім'ї.

3.3.2. проводить оцінку потреб особи, сім’ї, обстеження матеріально-побутових 
умов за їх згодою, визначає планування надання соціальних послуг та методи 
соціальної роботи; впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення 
отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем;

3.3.3. надає відповідно до визначених індивідуальних потреб особи, сім’ї, 
наступні соціальні послуги:

консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальну 
профілактику, соціальний супровід/патронаж, соціальну адаптацію, соціальну 
реабілітацію, соціально-психологічну реабілітацію, соціальну інтеграцію та 
реінтеграцію, кризове та екстрене втручання, догляд вдома та інші послуги.

3.3.4. узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно- 
аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної 
соціальної роботи, які подає до відповідного структруного підрозділу з питань 
соціального захисту Почаївської міської ради.

3.3.5. забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист 
персональних даних”.

3.3.6. забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників ЦНСП 
відповідно до чинного законодавства.

3.3.7. інформує населення Почаївської об’єднаної територіальної ромади та 
отримувачів соціальних послуг індивідуально про перелік, обсяг і зміст 
соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання у формі, 
доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я, 
зокрема з порушеннями зору, слуху;

3.4. ЦНСП має право:

• вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних 
послуг та проведення соціальної роботи;

• подавати пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету з питань, 
що належать до його компетенції;



• укладати в установленому порядку договори з підприємствами, 
установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення 
робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;залучати 
фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для 
надання соціальних послуг особам, сім’ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від 
підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до 
його компетенції;

• вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних 
інтересів осіб, сімей.

3.5. Центр надання соціальних послуг може надавати такі соціальні послуги:

- соціальна профілактика;

- соціальна підтримка;

- соціальне обслуговування;

- консультування;

- догляд вдома;

- паліативний/хоспісний догляд;

- соціальна адаптація;

- соціальна інтеграція;

- соціальна реабілітація;

- кризове та екстрене втручання;

- представництво інтересів;

- посередництво (медіація);

- соціально-економічні (у формі надання натуральної допомоги);

- соціально-педагогічні послуги;

- здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів;

- інші соціальні послуги.

4. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ДО ЦНСП ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ

4.1. Підставою для надання соціальних послуг є:

- направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі 
відповідного рішення структурного підрозділу з питань соціальних захисту 
населення Почаївської міської ради;

- результату оцінбвання потреби особи/сім’ї у соціальних послугах.

4.1. Прийняття до ЦНСП здійснюється шляхом видачі відповдіного Наказу 
директора ЦНСП про здійснення надання соціальних послуг на 



підставі особистої заяви особи та відповдіного рішення струтурного підрозділу з 
питань соціального захисту населення Почаївської міської ради.

4.1.1. Структруний підрозділ з питань соціального захисту населення Почаївської 
міської ради протягом:

З робочих днів з дня подання заяви розглядає заяву особи, надає їй 
допомогу в підготовці необхідних документів, визначених з урахуванням 
спеціалізації відділень ЦНСП, де ця особа, сім’я буде отримувати соціальні 
послуги;

у разі необхідності, протягом 3 робочих днів після звернення особи 
надсилає запит до територіального органу ДФС для отримання довідки про 
доходи громадянина (у разі потреби) і закладу охорони здоров’я за місцем 
проживання цієї особи для одержання медичного висновку про здатність до 
самообслуговування та потребу у сторонній допомозі й наданні соціальних 
послуг; до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги 
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого 
органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина - для 
отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на 
нерухоме майно громадян, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього переліку, 
які подали письмову заяву до виконкому ради, а також наявності (відсутності) 
укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) 
посадова особа виконкому в триденний строк після надходження відповідної 
письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу 
до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

5 робочих днів після розгляду заяви визначає індивідуальні потреби особи, 
сім’ї та готує рекомендації щодо організації надання цій особі, сім’ї соціальних 
послуг, у т.ч. щодо необхідності здійснення соціального супроводу;

заклад охорони здоров'я протягом 5 календарних днів після надходження 
запиту надає медичний висновок структурному підрозділу ГІочаївької міьскої 
ради який передає пакет документів до ЦНСП;

протягом 5 робочих днів після отримання пакету документів видається 
Наказ директора ЦНСП про здійснення надання соціальних послуг або про 
відмову у наданні соціальних послуг.

При прийнятті рішення про надання соціальних послуг та визначенні їх 
обсягу або відмову у наданні певних соціальних послуг вирішальною є 
інформація з карти визначення індивідуальних потреб. Про прийняте рішення 
особа, її опікун/піклувальник, законний представник, сім’я повідомляється 
письмово.

4.1.2. У разі необхідності надання невідкладної допомоги особі, сім’ї, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, структурний підрозділ з питань 
соціального захисту Почаївської міської ради приймає рішення про можливість 
організації та надання соціальних послуг протягом 3 робочих днів.



4.13. ЦНСП може відмовити особі, сім’ї у наданні соціальних послуг у разі, якщо 
за наявних ресурсів у ЦНСП не в змозі задовольнити визначених потреб у 
соціальних послугах.

У разі неможливості надання сім’ї, особі, яка перебуває у складних 
життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги, ЦНСП сприяє у наданні 
таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими 
закладами, установами та організаціями (різних форм власності та 
господарювання).

У разі відмови у наданні соціальних послуг, особа, сім’я інформується про 
відмову письмово протягом 5 робочих днів (якщо не потрібен медичний 
висновок) з дня подання нею заяви із зазначенням причин відмови та 
рекомендаціями щодо можливих шляхів вирішення її проблемних питань,

4.1.4. У разі потреби та за згодою особи, сім’ї з метою визначення додаткової 
потреби у натуральній допомозі проводиться обстеження їх матеріально- 
побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш 
як три особи (із числа працівників структурних підрозділів Почаївської міської 
ради та соціальний робітник).

4.1.5. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за 
станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх 
надання, таке рішення може прийняти її законний представник.

4.1.6. У разі прийняття рішення про надання соціальних послуг особі, сім’ї, з 
ним/ними або опікуном/піклувальником, законним представником укладається 
договір про надання соціальних послуг і видається відповідний Наказ директора 
ЦНСП.

Терміни та умови перебування у ЦНСП, умови надання та припинення послуг, 
права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між ЦНСП та 
сім’єю, особою, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що 
надаються на разовій основі, зокрема консультаційних. Зміст, обсяг та 
періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані 
надання послуг, примірник якого у якості додатка є невід’ємною частиною 
договору.

4.1.7. На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у ЦНСП ведеться 
особова справа.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних 
послуг у ЦНСП та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на 
те, яких соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка знаходиться у складних 
життєвих обставинах та у яких структурних підрозділах передбачається їх 
надання, відповідно до державних стандартів.

Особові справи оформляються, обліковуються й зберігаються з дотриманням 
принципів конфіденційності у ЦНСП.

4.1.8. Надання соціальних послуг особі, сім’ї працівниками структурних 
підрозділів ЦНСП здійснюється згідно індивідуального плану надання соціальних 
послуг (примірник плану передається до відповідних структурних підрозділів).

4.1.9. Надання соціальних послуг у ЦНСП припиняється за письмовим 
повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її 
законних представників у разі:



- поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті 
чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

- направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату для 
громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного Інтернату, будинку для 
ветеранів та інших закладів постійного проживання;

- зміни місця проживання особи, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах, та обслуговується ЦНСП;

- поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб, сімей, які потребували 
надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної 
допомоги);

- грубого, принизливого ставлення особи, яка обслуговується ЦНСП до 
обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та 
інших працівників ЦНСП;

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

- у разі смерті особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

4.2. Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ, на 
підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних ЦНСП і робиться 
позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом 
директора ЦНСП.

4.3. Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про 
надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти 
визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних 
послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану 
надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу 
обліку громадян, яких обслуговує ЦНСП, затверджує Мінсоцполітики в 
установленому порядку.

4.4. Соціальні послуги в ЦНСП можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

4.4.1. Безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами соціальних 
послуг, надаються:

• особам з інвалідністю;
• особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб 

працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не 
більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають 
рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є 
громадянами похилого віку чи визнані особами з Інвалідністю в 
установленому порядку;

• особам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 
безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній 
службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму 
утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, 
осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей 
нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.



4.4.2. Безоплатне надання соціальних послуг у ЦНСП припиняється у разі:

• виявлення в особи похилого віку, яку безоплатно обслуговує ЦНСП, 
працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які 
відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, 
або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

• надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, соціальних 
послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у 
встановленому законодавством порядку.

4.4.3. іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених державними 
стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати 
залежно від доходу таких осіб.

4.4.4. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними 
стандартами, надаються за плату.

4.4.5. Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути 
підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

4.4.6. Платні соціальні послуги надаються ЦНСП (в межах наявних можливостей), 
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №12 
«Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх 
переліку» :

• громадянам, похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 
допомогу;

• громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 
безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що 
шукають роботу, у зв'язку із стихійним лихом, катастрофою, (і мають на 
своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого 
віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей 
вищий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

4.4.7. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються ЦНСП відповідно до 
Постанови КМУ від 09.04.2005р. № 268 «Про затвердження Порядку 
регулювання тарифів на платні соціальні послуги» і затверджуються 
виконавчим комітетом Сатанівської селищної ради.

4.4.8. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, 
використовуються відповідно до чинного законодавства.

4.4.9. У виняткових випадках громадяни похилого віку, що мають рідних, які 
повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за 
надання соціальних послуг у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених 
осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством 
порядку, залежні від психоактивних речовин, перебувають у місцях позбавлення 
волі тощо. Для цього засновник самостійно або через утворену ним комісію 
приймає рішення про звільнення громадян від зазначеної плати.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦНСП

5.1. Надання соціальних послуг здійснюється ЦСНП.



5.1.1. Відділення ЦНСП очолює завідувач, який призначається на посаду і 
звільняється з посади директором ЦНСП за погодженням з начальником 
структурного підрозділу соціального захисту Почаївської міської ради

5.1.2. Завідувач відділення розробляє положення про відділення, у якому 
відображається інформація про зміст соціальних послуг, що надаються, порядок 
їх надання, режим роботи підрозділу й графік проведення заходів для отримувачів 
соціальних послуг, яке затверджується директором ЦНСП.

5.2. Надавачами соціальних послуг у ЦНСП є: соціальні робітники; соціальні 
працівники; інші фахівці та професіонали (соціальний педагог, психолог та 
інші, передбачені стандартами соціальних послуг), відповідно до штатного 
розпису ЦНСП.

5.3. Надання соціальних послуг у ЦНСП здійснюється згідно з планами роботи на 
рік, щоквартальними планами діяльності, щоквартальними планами діяльності 
його структурних підрозділів, щоквартальними планами роботи персоналу, який 
надає соціальні послуги.

5.4. Для виконання завдань у ЦНСП можуть утворюватися такі структурні 
підрозділи:

• відділення соціальної допомоги вдома;
• відділення надання соціальних послуг;
• інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг 

особам, сім’ям, відповідно до встановлених потреб.

5.5. Надання соціальних послуг ЦНСП здійснюється відповідно до внутрішнього 
трудового розпорядку роботи ЦНСП, який затверджується керівником ЦНСП. У 
разі потреби, допускається застосування гнучкого режиму робочого часу для 
працівників ЦНСП. відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної 
політики «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення 
гнучкого режиму робочого часу» від 04.10.2006 №359.

5.6. Час (тривалість), місце та термін (періодичність), умови та обсяг надання 
соціальних послуг особі, сім’ї в ЦНСП залежить від встановлених індивідуальних 
потреб та конкретних умов, що сприяють реабілітації, реінтеграції та соціальній 
адаптації цієї особи, сім’ї.

5.7. Надання соціальних послуг особі, сім’ї здійснюється працівниками 
визначених відділеннями ЦНСП за індивідуальними планами надання соціальних 
послуг. Працівники забезпечують надання відповідних соціальних послуг згідно з 
встановленими стандартами та нормативами соціальної послуги.

5.8. ЦНСП може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, 
установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів 
першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення 
потреб осіб, які отримують соціальні послуги у ЦНСП.

5.9. Кількість отримувачів, яким надає соціальні послуги соціальний робітник, 
соціальний працівник, інший фахівець, обсяг їх роботи визначає директор ЦНСП 
з урахуванням стану здоров'я отримувача, його віку, рівня рухової активності, 
здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності 
транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість 
надання соціальних послуг.



6. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛЕНЬ ЦНСП

6.1. ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

6.1.1. Відділення соціальної допомоги вдома ЦСП (далі - відділення соціальної 
допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем 
проживання/перебування не менш як 80 одиноким - громадянам, які не здатні до 
самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, 
IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання 
соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

- похилого віку:

- осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю 
унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які 
отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та 
спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування

- хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм 
групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який 
призначається на посаду і звільняється з посади директором ЦНСП. Відділення не 
здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового 
стороннього догляду.

6.1.2. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної 
допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1,2 і З категорії, особи, депортовані за 
національною ознакою.

6.1.3. У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями 
опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально- 
безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших 
категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують 
надання соціальних послуг вдома, місцеві органи виконавчої влади або органи 
місцевого самоврядування можуть утворювати спеціалізовані відділення, в тому 
числі паліативного/хоспісного догляду.

6.1.4. Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено менш 
як 80 осіб (для спеціалізованого відділення - менш як 50 осіб), їх обслуговування 
може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою 
фізичною особою і ЦНСП, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що 
виділяються для цієї мети.

6.1.5. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних 
стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома;

6.1.6. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування 
громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа 
осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не 



більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, 
що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на 
платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

6.1.7. Сесія Почаївської міської ради може приймати, як виняток, рішення про 
звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної 
допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і 
допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг 
громадян, передбачаються в кошторисі ЦНСП за рахунок додаткових коштів 
місцевого бюджету.

6.1.8. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг 
їх роботи визначає директор ЦНСП з урахуванням стану здоров'я громадянина, 
який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до 
самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного 
сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних 
послуг (один соціальний робітник обслуговує не менше шістьох громадян у 
сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного 
сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і 
не менше десяти громадян у містах з комунальними зручностями: один 
соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким 
установлена V група рухової активності).

6.1.9. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги 
вдома, соціальним працівником ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в 
постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах:

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг.

4) один примірник договору, укладеного між громадянином і ЦНСП;

5) довідка про склад сімї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку 
осіб;

6) інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8) копія рішення сесії Почаївської міської ради, або утвореної ним комісії, про 
звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного 
віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 
інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, 
але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

9) копія наказу директора ЦНСП про здійснення (припинення) надання 
соціальних послуг;

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення 
за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

11) індивідуальний план надання соціальної послуги;



12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 
внутрішньо переміщених осіб).

6.1.10. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача 
соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план 
надання соціальної послуги, після чого між громадянином і ЦНСП укладається 
договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, 
обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням 
соціальної допомоги вдома, інші умови.

Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим 
графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду 
вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової 
активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два 
рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання 
передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, 
вживає заходів до їх задоволення.

6.2. ВІДДІЛ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ.

6.2.1. Утворюється для надання соціальних послуг не менш як ЗО громадянам 
похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили 
здатність до самообслуговування.
6.2.2. Для створення умов активної участі у суспільному житті літніх громадян, 
підвищення інтеграції людей з інвалідністю, відділ безоплатно обслуговує 
громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково 
втратили здатність до самообслуговування, незалежно від наявності в них рідних, 
які повинні забезпечити їм догляд та допомогу, але за умови, що 
середньомісячний сукупний дохід їх сімей не перевищує 3-ох прожиткових 
мінімумів для непрацездатних осіб, а також інших осіб, що потребують надання 
відповідних соціцальних послуг та відносятьс до вразливих верств населння.
6.2.3. Відділення обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової 
активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних 
протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і 
психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень 
життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань 
особи, підтримки її здоров’я, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування 
в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, 
поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, 
організації денної зайнятості, дозвілля і відпочинку.

Відділ надає такі послуги:
- соціальна адаптація;
- консультування;
- представництво інтересів;
- соціальна профілактика;
- посередництво (медіація).

6.2.4. Забезпечує надання сім’ям, дітям та молоді окремих/ комплексу соціальних 
послуг, у тому числі:
- консультування (юридичне, психологічне);
- соціальний супровід;



-соціально- психологічну реабілітацію;
-соціальну інтеграцію та реінтеграцію;
-представництво інтересів;
-посередництво;
-соціальну профілактику, інші соціальні послуги з переліку послуг, що можуть 
надаватися таким категоріям, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
не в змозі їх подолати.

6.2.5. Категорії отримувачів, яким надаються соціальні послуги:
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх 
числа;

прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, 
піклувальникам;
- сім’ям, у яких батьки чи діти мають інвалідність;
- одиноким матерям (батькам);
- неповнолітнім батькам;
- сім’ям, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків чи 
виконують їх неналежним чином, що зумовлено проблемами стану здоров’я 
(залежностей) тощо;
- сім’ям, у яких дитина (діти) вилучені за рішенням суду без позбавлення батьків 
батьківських прав та сім’ям, у яких батьки позбавлені батьківських прав відносно 
своїх дітей і існують юридичні підстави ініціювати поновлення батьків у правах;
- сім’ям, у яких триває процес розлучення, вирішення спорів між батьками щодо 
місця проживання дітей та способів і участі батьків, які розлучилися, у вихованні 
дітей;
- сім’ям опікунів, піклувальників;
- сім’ям, у яких батьки є трудовими мігрантами;
- особам/сім’ям, що виявили намір відмовитись від новонародженої дитини;
- особам/сім’ям, у яких діти перебувають в закладах державного утримання або 
оформляються до них;
- особам з числа випускників інтернатних закладів;
- особам (у тому числі неповнолітнім), звільненим з установ виконання покарань, 
засудженим без позбавлення волі, які перебувають під слідством чи на обліку як 
правопорушники;
- особам/сім’ям та дітям, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від 
торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;
- особам, які скоїли жорстокість та насильство;
- особам/сім’ям з проблемами вживання психоактивних речовин та залежностей;
- сім’ям, у яких проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із членів 
сім’ї має позитивний ВІЛ-статус або члени сім’ї страждають на хворобу, 
зумовлену ВІЛ;
- учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО;
- внутрішньо переміщеним особам,

7.КЕРІВНИЦТВО  ЦНСП

7.1. ЦНСП очолює директор, який призначається на посаду (на конкурсній основі 
за контрактом) та звільняється з посади засновником

Посаду директора ЦНСП може обіймати особа, яка має вищу освіту 
відповідного напряму підготовки і стаж роботи в сфері соціального захисту 
населення не менше як п’ять років.



7.2. Директор ЦНСП: 

* організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання завдань 
Центру, визначає ступінь відповідальності працівників Центру;
здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до державних 
стандартів і нормативів;
- забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру;
- затверджує положення про структурні підрозділи Центру;
- затверджує посадові інструкції працівників Центру;
- призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників 
Центру;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх 
виконання;
- видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та 
контролює їх виконання;
- укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;
- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
З- абезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток 
матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання 
соціальних послуг особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих 
обставинах;
- вживає заходів щодо забезпечення Центру автотранспортними засобами, 
спеціальними засобами для догляду і самообслуговування (за потребою);
забезпечує проведення атестації працівників Центру в порядку, визначеному 
законодавством, та сприяє підвищенню їхньої кваліфікації;
- вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил 
охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної 
безпеки;
- виконує інші повноваження, передбачені законодавством.



8. ДІЯЛЬНІСТЬ цнсп

8.1. Діяльність ЦНСП здійснюється за рахунок:

коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах, а також за рахунок 
інших джерел, не заборонених законодавством.

Доходи (прибутки) організації використовуються виключно для фінансування 
видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей,завдань) та напрямів 
діяльності, визначених її установчими документами.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибуткові) або їх частини серед 
засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої 
організації, працівників (крім оплати їхньої праці,нарахування єдиного 
соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.2. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників 
ЦНСП встановлюються відповідно до умов, передбачених для працівників 
закладів, установ соціального обслуговування відповідно до чинного 
законодавства.

8.3. Гранична чисельність працівників ЦНСП затверджується засновником згідно 
з Примірними штатними нормативами чисельності працівників ЦНСГІ. Посади, не 
передбачені нормативами, та їх чисельність вводяться залежно від вимог 
державних стандартів соціальних послуг та умов надання соціальних послуг 
працівниками конкретного ЦНСП за погодженням із засновником.

8.4. Порядок діловодства здійснюється відповідно до законодавства.

8.5. Звітність ведеться відповідно до законодавства.

8.6. Прийом осіб, які знаходяться у складних життєвих обставинах зі 
зверненнями, пропозиціями та скаргами, здійснюється директором згідно з 
затвердженим графіком.

Розгляд пропозицій (зауважень), заяв та скарг громадян проводиться відповідно 
до статей 14, 15 та 16 Закону України «Про звернення громадян».

Діловодство за зверненнями громадян у ЦНСП ведеться окремо від інших видів 
діловодства.

Особисту відповідальність за стан діловодства за зверненнями громадян несе 
директор ЦНСП.

Інформаційна діяльність ЦНСП забезпечується з дотриманням законодавства в 
сфері соціального захисту населення та полягає в наданні консультацій особам, 
що звернулися до ЦНСП, з питань надання соціальної допомоги і соціальних 
послуг та процедури їх призначення.

8.7. Моніторинг і контроль діяльності, пов’язаної із надання соціальних послуг, 
ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно до 
законодавства України.

Для проведення внутрішнього моніторингу й контролю якості надання соціальних 
послуг у ЦНСП розробляється внутрішня система моніторингу й контролю якості 
надання соціальних послуг.



9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1 Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом його реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) обо ліквідації - за рішенням 
Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням 
суду або відповідних органів державної влади.

9.2 У разі припинення Установи (ліквідації, злиття, поділу,приєднання або 
перетворення) усі активи Установи передаються одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 
бюджету.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації 
відповідно до чинного законодавства України, попередня редакція та попередні 
зміни втрачають чинність. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, 
визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з 
моменту їх державної реєстрації.

Секретар міської ради В.Я. Уйван



Додаток 1
до рішення міської ради 
від «26» лютого 2020 р 
№ 2328

СТРУКТУРА ТА ШТАТНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Почаївської міської ради»

№ Найменування структурного підрозділу Кількість шт.
п/п (посади) од.

1. Директор 1,0

2. Бухгалтер 1,0

L Відділення надання соціальної послуги вдома

1. Завідуючий відділенням 1

2, Соціальний робітник 9,0

11. Відділення надання соціальних послуг

Завідуючий відділенням 1

3. Фахівець із соціальної роботи 1

Всього: 14,0

Секретар міської ради В.Я. Уйван



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2020 року

Про перспективу використання 
частини нежитлового приміщення 
по вул. Возз’єднання, 16 м. Почаїв

З метою створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам звернень 
адміністративних послуг на території Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про оренду державного та комунального майна», враховуючи висновки і пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рала

ВИРІШИЛА:

1. Передбачити перспективу використання частини нежитлового приміщення 
розташованого на першому поверсі нежитлової будівлі адміибудинку Почаївської 
міської ради по вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, площею 21,9 кв. м. (16,2 кв.м. та 5,7 
кв.м. відповідно) для власних потреб Почаївської міської ради (надання 
адміністративних послуг населенню громади, розміщення управлінського апарату) після 
закінчення договору (найму) оренди за реєстровим номером 1341 від 25.06.2010р. (із 
змінами внесеними договором про внесення змін до договору найму (оренди) від 
28.07.2015р., за реєстровим номером 1207), укладеного між Почаївською міською радою 
та приватним нотаріусом Кременецького районного нотаріального округу Ковтунович 
Оксаною Петрівною.

2. Вважати припиненим договір (найму) оренди за реєстровим номером 1341 від 
25.06.2010р. (із змінами внесеними договором про внесення змін до договору найму 
(оренди) від 28.07.2015р., за реєстровим номером 1207), укладений між Почаївською 
міською радою та приватним нотаріусом Кременецького районного нотаріального 
округу Ковтунович Оксаною Петрівною 26 червня 2020 року.

3. Почаївському міському голові Бойку В.С. у 5-ти денний термін після закінчення 
договору (найму) оренди вказаного у п.2 даного рішення укласти Акт приймаппя- 
передачі нежитлового приміщення розташованого на першому поверсі нежитлової 
будівлі адміибудинку Почаївської міської ради по вул. Возз’єднання, 16, м.Почаїв, 
площею 21,9 кв. м. (16,2 кв.м. та 5,7 кв.м. відповідно) з приватним нотаріусом 
Кременецького районного нотаріального округу Ковтунович Оксаною Петрівною.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2020 року №

Про надання дозволу на приватизацію 
квартири №22 у житловому будинку, 
що розташований за адресою 
вул. М. Рожко, 2, м. Почаїв 
Наклюцькій Людмилі Василівні

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про приватизацію державного житлового фонду», беручи до уваги заяву гр. 
Наклюцької Л.В. від 10.02.2020р. № 84 щодо надання дозволу на приватизацію квартири № 22 у 
багатоквартирному житловому будинку по вул. М. Рожко, 2, яка перебуває на балансі 
Почаївського ККП і є комунальною власністю територіальної громади м. Почаїв, враховуючи 
висновки і пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та 
комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити однокімнатну квартиру № 22, що знаходиться за адресою: м. Почаїв, 
вул.М.Рожко, 2, та перебуває на балансі Почаївського комбінату комунальних 
підприємств в перелік об’єктів на приватизацію у 2020р.

2. Надати дозвіл гр. Наклюцькій Людмилі Василівні на безоплатне відчуження майна, 
шляхом приватизації квартири № 22 в багатоквартирному житловому будинку, що 
розташований за адресою: вул. М. Рожко, 2, м, Почаїв, Кременецького району, 
Тернопільської області.

3. Приватизацію квартири зазначеної у п.1 даного Рішення провести у відповідності до 
чинного законодавства України.

4. Виключити вищезазначене майно з переліку об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Почаїв, Кременецького району, Тернопільської області 
після здійснення приватизації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
житлово-ком 
підприємни

Максимчук C.B.

Міський голов

та комунальної власності, промисловості,

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2020 року № 8-^

Про звернення Почаївської міської ради 
щодо скасування абонплати за транспортування газу

З метою захисту інтересів жителів Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звернення щодо скасування абонплати за транспортування газу.

2. Направити звернення щодо скасування абонплати за транспортування газу 
Прем’єр-Міністру України Гончаруку О.В., Кабінету Міністрів України 
(текст звернення додається).

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

Уйван В.Я.

В.С. БОЙКО



Прем’єр-Міністру України 
Гончаруку О.В.

Кабінету Міністрів України

Звернення
Почаївської міської ради до Прем’єр-Міністра України та Кабінету Міністрів України 

щодо скасування абонплати за транспортування газу

24 грудня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову № 3013 «Про 
встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги 
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний 
період 2020 - 2024 роки». Тож з 1 січня 2020 року люди змушені платити окремо за газ, 
як товар, і окремо - за його доставку.

Почаївська міська рада звертається до Прем’єр-Міністра України та Кабінету 
Міністрів України з вимогою скасувати абонплату за транспортування газу. Наша 
громада вважає це рішення незаконним, непрозорим та невиправданим.

Незважаючи на те, що цього року споживання газу є значно меншим, Уряд у 
розрахунках заклав дані за попередній рік. Таким чином люди повинні платити значно 
більшу суму за фактично ненадані послуги.

Втілюючи ідею загальної газифікації, мешканці нашої громади, у більшості 
випадків, за власні кошти замовляли документи, експертизи, здійснювали підключення. 
Нічого не змінилось і на сьогодні - при будівництві індивідуального або 
багатоквартирного будинку необхідно за власні кошти виготовити документацію, 
прокласти труби, здійснити підключення.

Тоді постає питання: коли газорозподільні компанії будуть платити власникам 
мереж за використання їхнього майна?

У найвищому законі нашої держави - Конституції зазначено, що природні ресурси 
є власністю Народу України. Чому тоді нас зобов’язують платити за власне як за 
придбане?

Більш як необгрунтованим є стягнення плати за транспортування навіть за умови, 
якщо людина газом не користувалася, адже, якщо не було фактичного споживання, то 
відповідно і транспортування до цієї конкретної оселі не було. Не можна примушувати 
людей сплачувати за послугу, яку вона не отримувала. Вимагання плати за це є цілком 
безпідставним та суперечить Закону України «Про захист прав споживачів». На наше 
переконання ці нарахування націлені не на справедливу оплату наданої послуги, а на ще 
більше збагачення монополіста - надавача послуги, та призведуть лише до збільшення 
заборгованості по сплаті, до зубожіння громадян.

Враховуючи викладене вище, вимагаємо від НКРЕКП та Кабінету Міністрів 
України скасувати постанову НКРЕКП про абонплату за транспортування газу. Наша 
громада вважає це рішення незаконним і грабіжницьким. Це справжній удар по кожній 
українській сім’ї.

Ми вимагаємо в Уряду скасувати абонплату за транспортування газу для 
населення. Вимагаємо поваги до українців!

Звернення прийнято на 53 сесії Почаївської міської ради 26.02.2020р.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2332

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,8000 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ОТГ 
Почаївській Свято-Успенській Лаврі.

Розглянувши заяву Почаївської Свято-Успенської Лаври за № 13 від 10.02.2020р., 
керуючись гі.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», и.і ч.2 ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Почаївській Свято-Успенській Лаврі на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
площею 1,8000 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Світанок» згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) серії 
ТР № 0230074 та договору дарування від 10 квітня 1998 року серії ААК №956661, за 
реєстровим №425.

2. Почаївській Свято-Успенській Лаврі виготовити технічну документацію з 
урахуванням вимог земельного законодавства.

о 
J.

В.С. Бойко

Контроль за виконанням даного рішенця покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва; земельних відносин та охорони навколишнього 
природн^сґ^р^бчщца.

МіськМг
ОиукВ.//^// ТіІ/Г1 Тії
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2333

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (па місцевості) 
площею 1,8000 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ОТГ 
Почаївській Свято-Успенській Лаврі.

Розглянувши заяву Почаївської Свято-Усненської Лаври за № 12 від 10.02.2020р., 
керуючись п.а ч.І ст..ст. 12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, н.г ч.І ст.121 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 
Закону України «Про землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з низань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Почаївській Свято-Успенській Лаврі на виготовлення технічної 
документації Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
площею 1,8000 в умовних кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського 
підприємства «Світанок» згідно сертифіката на право па земельну частку (пай) серії 
ТР № 0230149 та договору дарування від 10 квітня 1998 року серії ААК №956663, за 
реєстровим №427.

2. Почаївській Свято-Успенській Лаврі виготовити технічну документацію з 
урахуванням вимог земельного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення іюкласти на постійну депутатську комісію з
питань місіцбу^еаяод^^удівпиігрйа', земельних відносин та охорони навколишнього 
природи огщбурщ io і/Й '

МІСЬ КНИГ ЙОЛОЙ



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2334

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Шкільна, 51, гр. Білорусу В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 51, гр. Білоруса В.В., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 51, керуючись 
п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», н.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Білорусу Віктору Васильовичу на виготовлення технічної документації Із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в пазурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування жиздового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Старий Тараж, вул. Шкільна, 51, землі житлової та і'ромадської 
забудови, в межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутаз'ську комісію з питань 
містобудування, будівництва, земсльнихИвідйосин та охорони навколишнього природного 
середовища.

// х// G .
Міськийf Я" *

лО R

В.С.Бойко
Олсйнік



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2020 року №2335

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 34а гр. Городинському Л.А.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 34а гр. 
Городинського Л.А., який просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Старий Тараж, 
вул. Лесі Українки, 34а, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України ’’Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Городинському Леоніду Андрійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:002:0007 для 
будівництва га обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 34а, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Передати гр. Городинському Леоніду Андрійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 6123488200:02:002:0007 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в с. Старий Тараж, вул. Лесі Українки, 34а.

3. Зобов’язати гр. Городинського Леоніда Андрійовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, бу/уівництва^л^мельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища. '

Міський голова В.С. Бойко
О.іейнік М.Г.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020року № 2336

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної /документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (па місцевості) 
площею 1,6500 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської МОТГ 
гр. Волянюк Г.А., Басу В.А. та Басу А.А.

Розглянувши заяву жительки с. Лосятин, гр. Волянюк Г.А., та жителів с. Комарин, гр. 
Баса В.А. та Баса А.А., які просять надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись п.а ч.І 
ст.хт.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», її.і ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Волянюк Галині Анатоліївні, гр. Басу Вячеславу Анатолійовичу та 
Басу Андрію Анатолійовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1,6500 в умовних 
кадастрових гектарах колективного сільськогосподарського підприємства ім. Ватутіна 
згідно сертифіката на право па земельну частку (пай) серії ТР № 0057179 та свідоцтва 
про право на спадщину за законом від 09 червня 2011 року серії ВРЛ № 234886, 
234887, 234888 за реєстровими № 868, 871, 874 спадкова справа № 47/2011.

2. Гр. Волянюк Галині Анатоліївні, гр. Басу Вячеславу Анатолійовичу та Басу Андрію 
Анатолійовичу виготовити технічну документацію з урахуванням вимог земельного 
законодавства.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобу будівництв^Гземельних відносин та охорони навколишнього
природног

Олсйнік М.
В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2337

Про затвердження технічної документації
про нормативно грошову оцінку земельних ділянок 
загальною площею 46,6900 га 
водного фонду ФОП гр. Глуху В.П.

Розглянувши заяву жителя м. Тернопіль, вул. Білогірська, 16а, ФОП Глуха В.П., який 
просить затвердити технічну документацію про нормативно грошову оцінку земельних 
ділянок водного фонду, керуючись ст. ст. 12, 186, 201 Земельного кодексу України, п,34 ч.І 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
Державний земельний кадастр», ст. 13, ч. 1 статті 23 Закону України «Про оцінку земель», 
враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної документації Головного 
управління Держгеокадастру у Тернопільській області від 19.09.2019р .№ 311, взявши до 
уваги рекомендації постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ФОП Глуху Володимиру Петровичу (м. Тернопіль, вул. Білогірська, 16а) 
технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок водного 
фонду в сумі 691578,84 грн загальною площею 46,6900га, в тому числі:

площею 13,1516 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2591; 
площею 18,3184 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2592; 
площею 7,9705 газа кадастровим номером 6123488200:01:001:2593; 
площею 7,2495 га за кадастровим номером 6123488200:01:001:2594.

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



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2338

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0991 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Лесі Українки, 4 гр. Валігурі Л.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лесі Українки, 4 гр. Валігури Л.М., яка просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лесі Українки, 4, керуючись 
п.а ч.І ст,.ст.12,79,107,118, ч.І,2 ст.І20, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.І ч.2 ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Валігурі Любові Михайлівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0991 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель І споруд в м. Почаїв, вул. Лесі Українки, 4 землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення Докласти на постійну депутатську комісію з питань 
містобудування, будцщицтва, земельний відносин та охорони навколишнього природного 
середовища. ' м і

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2339

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0323 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Перемоги, 16а гр. Горопасі С.В., Горопасі Ю.В., 
та Горопасі А.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Перемоги, 16а гр. Горопахи С.В., яка діє від 
свого Імені та від імені свої неповнолітніх дітей гр. Горопахи Ю.В., та Горопахи А.В., та просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Перемоги, 16а, керуючись п.а 
ч.І ст-.ст. 12,79,107,1 18, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», н.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Горопасі Світлані Вікторівні, Горопасі Юрію Віталійовичу та Горопасі 
Ангеліні Віталіївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0323 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель І споруд в м. 
Почаїв, вул. Перемоги, 16а, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

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

Міський голова В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2340

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0640 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Затишшя, 
вул. Зелена, 50А гр. Струкалові Д.І.

Розглянувши заяву жителя с. Затишшя, вул. Зелена, 50Л гр. Струкала Д.І., який просить 
надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва га обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 50А, керуючись п.а 
ч.І CT..CT.12,79,107,118, ч.І,2 ст.120, п.г ч.І ст. 121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Струкалові Данилові Іполітовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0640 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в с. Затишшя, вул. Зелена, 50А, землі житлової та громадської забудови, в 
межах населеного пункту.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2341

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Дачна, 18 гр. Яшкірєвій М.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка, 44 гр. Яшкірєвої М.С., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд щодо передачі 
земельної ділянки в оренду в м. Почаїв, вул. Дачна, 18, керуючись п.а ч.І ст..ст.12,79,107,118, 
ч.1,2 ст.120, п.г ч.І ст.121 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.і ч.2 ст.25 Закону України «Про землеустрій», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Яшкірєвій Марії Ссменівні на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) ] їлощею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд щодо передачі земельної ділянки в оренду в м. 
Почаїв, вул. Дачна, 18, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництрег?земельних відносин та охорони навколишнього 
приро Довщца.

V

В.С. Бойко
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УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2342

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0294 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська гр. Кусевичу Т.І.

Розглянувши заяву жителя Волинської обл., м. Луцьк, провул. 1-й Степовий, 6А гр. 
Кусевича Т.І., який просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 
м. Почаїв, вул. Лосятинська, керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу 
України, п.34 ч.І ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 
Закону України "Про землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Кусевичу Тимофію Івановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0294 га для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська, за 
рахунок земель не наданих у власність або постійне користування, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань м’ 
природне

•земельних відносин та охорони навколишнього

МІСЬКИй/^І0вф\ 6 f
Онук В.В. І О g І І
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В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2343

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,0641 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Дачна, гр. Яшкірєвій М.С.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Шевченка. 44 гр. Яшкірєвої М.С., яка 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дачна, 
керуючись ст.12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Яшкірєвій Марії Семенівні на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0641 га для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Дачна, за рахунок земель не 
наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення, в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2344

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1200 га 
для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, вул. Промислова, гр. Пудайлові М.М.

Розглянувши заяву жителя м Почаїв, вул. Юридика, 6а гр. Пудайла М.М., який 
просить надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведения індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Промислова, 
керуючись ст. 12,79,118,121,125,126 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.г ч.І ст.25 Закону України "Про 
землеустрій", враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Пудайлові Миколі Миколайовичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1200 га для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, вул. Промислова, за рахунок земель 
не наданих у власність або постійне користування, землі сільськогосподарського 
призначення в межах населеного пункту, в тому числі ріллі.

2. Контроль за викоцщщям даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань місгабудувадг^^будівництва^мельних відносин та охорони навколишнього

В'

природнд

Міські
Онук В.В,

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2345

Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності 
площею 0,0662 га із земель для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування 
в землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
в м. Почаїв, по вул. Банкова

Розглянувши заяву жителя м. Кременець, вул. О.Лятуринської, 24, гр. Петрика О.В., 
який просить надати дозвіл на розроблення детального плану території щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки із земель для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького обслуговування в землі для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі в м. Почаїв, вул. Банкова, керуючись Законом України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 
від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні », наказом Мііірегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про 
затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.ст, 19,20 Земельного 
кодексу України, п.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Падати дозвіл гр. Петрику Олександру Васильовичу на виготовлення детального 
плану території земельної ділянки за кадастровим номером 6123410500:02:001:2943 
площею 0,0662 га в м. Почаїв по вул. Банкова, з метою зміни її цільового 
призначення із земель для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування в землі для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі.

2. Визначити:
2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську раду 
Тернопільської області.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території - 
гр. Петрика Олександра Васильовича.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо 
розроблення детального плану території, зазначеної в п. 1 даного рішення.

3. Гр. Петрику Олександру Васильовичу згідно чинного законодавства визначити 
ліцензовану проектну організацію - розробника детального плану території для 
укладення відповідної угоди, сприяти в організації проведення громадських слухань



містобудівної документації відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену і погоджену в установчому законодавством порядку документацію, 
вказану в п. 1 даного рішення, подати на затвердження в Почаївську міську раду.

5. Апарату Почаївської міської ради забезпечити проведення громадських слухань 
містобудівної документації з врахуванням ст.21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
Природного ССПРДОЛИШІЬ,..



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2346
Про надання дозволу на розроблення 
детального плану забудови території 
для гаражного будівництва 
в м. Почаїв по вул. Возз’єднання

Розглянувши колективну заяву жителів м. Почаїв за вх. № 120 від 18.02.2020р., які просять 
надати дозвіл на розроблення детального плану забудови території для будівництва групи 
індивідуальних гаражів в м. Почаїв, вул. Возз’єднання, керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України №555 від 
25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 «Про затвердження Порядку 
розроблення містобудівної документації», ст. ст. 19, 20 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл па розроблення детального плану забудови території для будівництва 

групи індивідуальних гаражів в м. Почаїв по вул. Возз’єднання..
2. Визначити:

2.1. Замовником замовлення детального плану території - Почаївську міську раду 
Кременецького району Тернопільської області.
2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування детального плану території - гр. 
Уйвана Р.В., Хайбу Н.Ф., Миронюк І.Д., Касаткіну Є.А., Шаповал Н.Д., Вівчар С.Я., Царука 
В.А.
2.3. Уповноважити міського голову Бойка В.С. укласти угоду (договір тощо) щодо 
розроблення детального плану території зазначеної п.1 даного рішення.

3. Гр. Уйвану Руслану Васильовичу, Хайбі Надії Федорівні, Миронюк Ірині Дмитрівні, 
Касагкіній Євгенії Ананіївні., Шаповал Наталії Дмитрівні, Вівчар Світлані Ярославівні, 
Царуку Василю Анатолійовичу, згідно чинного законодавства визначити ліцензовану 
проектну організацію - розробника детального плану території для укладення відповідної 
угоди сприяти в організації провод синя громадських слухань містобудівної документації 
відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Розроблену і погоджену в установчому законодавством порядку документацію вказану в 
п.1 даного рішення подати на затвердження в Почаївську міську раду.

5. Апарату Почаївської міської ради забезпечити проведення громадських слухань 
містобудівної документації з врахуванням ст.21 Закону України «Про регулювання 
містобудівноу^яявмосцЬ.

6. Коїітроль/^А^^^йй^^аного рішенця покласти на постійну депутатську комісію з 
питань /мштабудуван&яЛ бтаівництва/земельних відносин та охорони навколишнього 
природи^^уередПвиіца^у \\

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2347

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (па місцевості) 
площею 0,0217 га в м. Почаїв, вул. Шевченка

Заслухавши інформацію міського голови Бойка Василя Сергійовича, з метою забезпечення 
ефективного використання земель, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет для реалізації 
програм соціально-економічного розвитку та для економії коштів міського бюджету, враховуючи 
вимоги п.5 ст.135, п.5 ст. 136 Земельного кодексу України, яким передбачено, що фінансування 
підготовки лотів до продажу земельних ділянок та прав на них державної, комунальної, приватної 
власності на земельних торгах та проведення земельних торгів може здійснюватися за рахунок 
коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лоту до проведення та про 
організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону між організатором земельних торгів та 
виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за 
рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 134-138 Земельного кодексу України, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки (кадастровий номер 6123410500:02:001:2940) в натурі (на 
місцевості) площею 0,0217 га для обслуговування будівель торгівлі по вул. Шевченка в м. Почаїв 
Кременецького району Тернопільської області, для подальшого продажу на земельних торгах.

2. Відповідно до п.5 ст. 135, п.5 ст. 136 Земельного кодексу України, фінансування підготовки лоту 
до продажу на земельних торгах та проведення земельних торгів здійснити без використання 
бюджетних коштів, за рахунок коштів виконавця земельних торгів, на підставі договору про 
підготовку лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів у формі 
аукціону між Організатором торгів та Виконавцем земельних торгів з наступним 
відшкодуванням витрат Виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються 
покупцем лота.

3. Доручити міському голові Бойку В.С. укласти договір із Виконавцем земельних торгів про 
підготовку лоту до проведення та про організацію і проведення земельних торгів у формі 
аукціону.

4. Виконавчому комітету Почаївської міської ради забезпечити подання на затвердження сесією



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2348

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, ЗО гр. Андріюку В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, 30 гр. Андріюка В.В., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гайова, ЗО та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Андріюку Валерію Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3355 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 30, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Андріюку Валерію Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3355 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гайова, 30.

3. Зобов’язати гр. Андріюка Валерія Володимировича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконапня^даїегц^ііпення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува^й#  ̂гбудЙійирд^а. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середгіщ^ь-*'

// і?' ? / і
б у / ’

Міський голоЬ® 5 і і
\\ ж

В.С. Бойко

4.

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2349

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0816 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, гр. Андріюку В.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Гайова, ЗО гр. Андріюка В.В., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Гайова, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І 
ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону 
України ”11ро землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Андріюку Валерію Володимировичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0816 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3356 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Андріюку Валерію Володимировичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0816 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3356 для 
ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Гайова.

Зобов’язати гр. Андріюка Валерія Володимировича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у вс тановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, дудаництва. земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середо^гі^"^. м і

/Г""’...

Міський голова) = І
Онук В.В.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2350

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Сонячна, 27, гр. Барану І.Г.

Розглянувши заяву жителя с. Дупаїв, гр. Барана І.Г., який просить затвердити технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Сонячна, 27, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Барану Івану Григоровичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3351 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Сонячна, 27, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Барану Івану Григоровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3351 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Сонячна, 27.

3. Зобов’язати гр. Барана Івана Григоровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, емельних відносин та охорони навколишнього

Міським голова
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2351

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гоголя, 1 гр. Дубипчуку В.М.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв. вул. Гоголя, 1 гр. Дубинчука В.М., який просить 
затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Гоголя, 1 та передати дану 
ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, 
ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Дубинчуку Василю Миколайовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2957 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гоголя, 1 землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Дубинчуку Василю Миколайовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2957 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Гоголя, 1.

3. Зобов’язати гр. Дубинчука Василя Миколайовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з
мельних відносин та охорони навколишнього

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2020 року № 2352

Про затвердження технічної документації
із землеустрою іцодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лісова, 15а гр. Дубинчук Т.В.

Розглянувши заяву жительки м, Почаїв, вул. Лісова, 15а гр. Дубинчук Т.В., яка 
просить затверди ти технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Лісова, 15а та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з пи тань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Дубинчук Тетяні Володимирівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2958 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лісова, 15а землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Дубинчук Тетяні Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2958 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лісова, 15а.

3. Зобов’язати гр. Дубинчук Тетяну Володимирівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням данщ^рішсііня покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуванню 
природного ссрсдовмЙн

юмельних відносин та охорони навколишнього

Міський голов
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2353

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 38 гр. Кусевич Т.В.

Розглянувши заяву жительки Волинської обл., м. Луцьк, провул. 1-й Степовий гр. 
Кусевич Т.В., яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Лосятипська, 38, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Кусевич Тамарі Володимирівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3354 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Лосятинська, 38, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Кусевич Тамарі Володимирівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3354 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Лосятинська, 38.

3. Зобов’язати гр. Кусевич Тамару Володимирівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даіющрішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудуваппя>іб^внед^5^^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного середс л\

Онук В.В.

МІСЬКИЙ голов
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2354

Про за твердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0983 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, провулок Спортивний, 16 гр. Остапчуку М.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Спортивна, 7/3 гр. Остапчука М.В., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, провулок Спортивний, 16 
та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а 
ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про 
землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Остапчуку Миколі Вікторовичу технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0983 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2951 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
провулок, Спортивний, 16, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Остапчуку Миколі Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0983 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2951 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
провулок Спортивний, 16.

3. Зобов’язати гр. Остапчука Миколу Вікторовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за ішкопання\гдаПОТО-рцлсііня покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуващ^я^^^иїїт^^емсльних відносин та охорони навколишнього 
природного СЄрЄДО№0^->^"^

/$?7
І З*

МІСЬКИЙ ГОЛОВІ& :І \ ' В.С. Бойко

4.

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютою 2020 року № 2355

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 7, гр. Підгурському М.А.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Фабрична, 7 гр. Підгурського М.А., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Фабрична, 7 та 
передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій”, 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з низ ань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Підгурському Миколі Анатолійовичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,0900 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2144 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 7, землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Підгурському Миколі Анатолійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,0900 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2144 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Фабрична, 7.

3. Зобов’язати гр. Підгурського Миколу Анатолійовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення' покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудудадайяїтбуїцвпицтва^зсмсльпих відносин та охорони навколишнього 
природного сер^^^щд^'0 '

О ЗА

МІСЬКИЙ t олова *Д
Онук В.В.



ЁЖЙЗ

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2356

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Лосятинська, 34 гр. Савяк А.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Лосятинська, 34 гр. Савяк Анни 
Миронівни, яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Лосятинська, 34 та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, 
п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Савяк Анні Миронівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2150 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Лосятинська, 34, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Савяк Анні Миронівні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2150 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. 
Лосятинська, 34.

3. Зобов’язати гр. Савяк Анну Миронівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2357

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,0994 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. Медова, 14 гр. Саган Є.П,

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Медова, 14 гр. Саган Є П., яка просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 
Почаїв, вул. Медова, 14 та передати дану ділянку у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст,125, ет.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Сатан Єфросинії Павлівні проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0994 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3221 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд в м. Почаїв, вул. Медова, 14 землі житлової та 
громадської забудови, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Саган Єфросинії Павлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0994 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3221 для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, 
вул. Медова, 14.

3. Зобов’язати гр. Саган Єфросинію Павлівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2358

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд 
в м. Почаїв, вул. О.Вишні, 17
гр. Юшко О.Ю.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Радивилі вська, 6а гр. Юшко О.Ю., яка 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 
ГІочаїв, вул. О.Вишні, 17 та передати дану ділянку у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б 
ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Юшко Олені Юрїївні проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2229 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд в м. Почаїв, вул. О.Вишні, 17 землі житлової та громадської забудови, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Юшко Олені Юріївні безоплатно у власність земельну ділянку площею 
0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2229 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Почаїв, 
вул. О.Вишііі, 17.

3. Зобов’язати гр. Юшко Олену Юріївну зареєструвати речові права на земельну ділянку 
у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням, даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань містобудування, б; 
природного середовища.

ґемельпих відносин та охорони навколишнього

Міський іМмюйй'./х



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2359

Про затвердження детального плану території 
земельної ділянки площею 0,0089 га 
для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вул. Кременецька 
в м. Почаїв Кременецького району 
Тернопільської області

Розглянувши детальний план території по виділенню земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Кременецька в м. Почаїв, 
Кременецького району, Тернопільської області, керуючись Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України № 555 
від 25.05.2011 «Про затвердження Порядку проведения громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», наказом Мінрегіонбуду України від 16.11.2011р. №290 
«Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», ст.19 та ст.20 
Земельного кодексу України, її.34 ч.І ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0,0089 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Кременецька в м. Почаїв, 
Кременецького району, Тернопільської області.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію

Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2360

Про затвердження детального плану території щодо зміни 
цільового призначення власної земельної ділянки площею 0,2152 га 
із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Чайковського, 
гр. Задорожному І.В, та Задорожній А.І.

Розглянувши заяву жителів Одеської обл. м. Роздільна, вул. Св, Інокентія, буд. 27а, гр. 
Задорожного І.В. та Задорожної A.L, які просять затвердити детальний план території щодо 
зміни цільового призначення власної земельної ділянки із земель для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у м. Почаїв, вул. Чайковського, 
керуючись ст. 19, 20, 186, 186-1 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 50 Закону України "Про землеустрій", ст. 21 
Закону України "Про державний земельний кадасір", Закону України "Про державну 
реєстрацію речових прав па нерухоме майно та їх обтяжень", враховуючи висновки та 
пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр, Задорожному Ііорю Васильовичу та Задорожній Аріні Ігорівні 
детальний план території щодо зміни цільового призначення власної земельної 
ділянки площею 0,2152 га із земель для ведення особистого селянського господарства 
в землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд за кадастровим номером 6123410500:02:001:1963 у м. Почаїв, вул. 
Чайковського, землі житлової та громадської забудови, в межах населеного пункту.

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

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2361

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0321 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Лосятипська, гр. Козаревській 3.0.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 11/86 гр. Козаревської З.О., 
яка просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятипська, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, н.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Козаревській Зої Олексіївні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0321 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2162 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Лосятипська, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Козаревській Зої Олексіївні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0321 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2162 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Лосятинська.

3. Зобов’язати гр. Козарсвську Зою Олексіївну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2362

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,2000 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Шевченка, гр. Марутовському В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Я.Мудрого, 43 гр. Марутовського В.І., який 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка, та передати дану ділянку безоплатно у власність 
керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п,34 ч.І ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Марутовському Володимиру Івановичу технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,2000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2945 для 
ведення особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Шевченка, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Марутовському Володимиру Івановичу безоплатно у власність 
земельну ділянку площею 0,2000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2945 
для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Шевченка.

3. Зобов’язати гр. Марутовського Володимира Івановича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містоб ^ва^р^^^впицтва/земельних відносин та охорони навколишнього 
ПрИрОДПОГ(Х^ЬЄДОВИЩ$і~ '’Д

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2363

Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) площею 0,0929 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Кременецька, гр. Пархомчук Н.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв, вул. Гагаріна, 40 гр. Пархомчук Н.І., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) для ведення особистого селянського 
господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Пархомчук Ніні Іванівні технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 0,0929 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3358 для ведення 
особистого селянського господарства у м. Почаїв, вул. Кременецька, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Пархомчук Ніні Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0929 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3358 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Кременецька.

3. Зобов’язати гр. Пархомчук Ніну Іванівну зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4, Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природи ого,середовища.

Міср гбдова
/'.-Г о І А | Д і

Онук Н

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2364

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
площею 1,3264 га для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
на території Почаївської міської ОТГ гр. Заяць Р.П.

Розглянувши заяву жительки м. Тернопіль, вул. Повий світ, 4/22 гр. Заяць Р.П., яка 
просить затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ, керуючись ст. 12, 
22, 81, 116, 118 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 
питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні”, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Заяць Раїсі Петрівні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
1,3264 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0546 для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ.

2. Передати у власність гр. Заяць Раїсі Петрівні земельну ділянку для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської ОТГ площею 
1,3264 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0546.

3. Зобов'язати гр. Заяць Раїсу Петрівну зареєструвати речові права на земельну ділянку 
у встановленому законодавством порядку.

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

Міський/^р^ва^-
Онук В.В. ~~

В.С. Бойко

4.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2365

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність 
земельної ділянки площею 0,0500 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Польова, гр. Кравцю П.З.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. М.Вовчка, 3 гр. Кравця П.З., який просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Польова, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.З4 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Кравцю Петру Захаровичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,0500 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2948 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Польова, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного
пункту.

2. Передати гр. Кравцю Петру Захаровичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0500 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2948 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Польова.

3. Зобов’язати гр. Кравця Петра Захаровича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2366

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність
земельної ділянки площею 0,6772 га
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Плетюку О.І.

Розглянувши заяву жи теля с. Затишшя , вул. Зелена, 48 гр. Плетюка О.І., який просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Плетюку Олександру Івановичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,6772 га за кадастровим номером 
6123410500:02:002:0008 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах населеного 
пункту.

2. Передати гр. Плетюку Олександру Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,6772 га за кадастровим номером 6123410500:02:002:0008 для ведення 
особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

3. Зобов’язати гр. Плетюка Олександра Івановича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з
льних відносин та охорони навколишнього

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2367

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність
земельної ділянки площею 0,1022 га
для ведення особистого селянського господарства 
в м. Почаїв, вул. Старотаразька, гр. Плитину М.І.

Розглянувши заяву жителя Львівської обл., м. Червоної рад, вул. Шептицького, 1/58 
гр. Плитина М.І., який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. 
Старотаразька, та передати дану ділянку безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б 
ч.1 ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України 
"Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Плитину Миколі Івановичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1022 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:2954 для ведення особистого селянського господарства в м. 
Почаїв, вул. Старотаразька, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

2. Передати гр. Плитину Миколі Івановичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1022 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:2954 для ведення 
особистого селянського господарства в м. Почаїв, вул. Старотаразька.

3. Зобов’язати гр. Плитина Миколу Івановича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуц^ййїя;^^^цицтва,^емельних відносин та охорони навколишнього 
природного сер^іища; 'л 'х”

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2368

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, гр. Білорусу М.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Л.Українки, 9 гр. Білоруса М.В., 
який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
для ведения індивідуального садівництва в м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, н.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Білорусу Миколі Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0554 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Білорусу Миколі Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0554 для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв.

3. Зобов’язати гр. Білоруса Миколу Васильовича зареєструва ти речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2369

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, гр. Бондару О.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Березина, 26 гр. Бондара О.В., який просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Бопдару Олексію Васильовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0552 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр, Бондару Олексію Васильовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0552 для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв.

3.

4.

Зобов’язати гр. Бондара Олексія Васильовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва0Ьмельних відносин та охорони навколишнього 
природного ССр$ЩОШІЬЦЦ. X/ <

Міськпй^олова
я

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2370

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, гр. Бондару Р.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. О.Вишні, 19 гр. Бондара Р.В., який просить 
затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у власність, 
керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу 
України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити гр. Бондару Руслану Вячеславовичу проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0553 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Бондару Руслану Вячеславовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0553 для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв.

3. Зобов’язати гр. Бондара Руслана Вячеславовича зареєструвати речові права па 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2371

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, гр. Гичці Ю.С.

Розглянувши заяву жителя Київської обл., м. Ржищів, вул. Троїцька, 14, ір. Гички 
Ю.С., який просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, та передати дану ділянку 
безоплатно у власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 
Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Гичці Юрію Сергійовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0555 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Гичці Юрію Сергійовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0555 для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв.

3. Зобов’язати гр. Гичку Юрія Сергійовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2372

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва 
в м, Почаїв, гр. Грицю В.В.

Розглянувши заяву жителя с. Старий Тараж, вул. Колгоспна, 11 гр. Гриця В.В., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", н.34 ч.І ст. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань мі его будування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Грицю Василю Вікторовичу проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3357 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Грицю Василю Вікторовичу безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3357 для ведення 
індивідуального садівництва в м. Почаїв.

3. Зобов’язати гр. Гриця Василя Вікторовича зареєструвати речові права на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2373

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га для ведення індивідуального садівництва 
в м. Почаїв, гр. Королю 0.0.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Макаренка, 46 гр. Короля О.О., який 
просить затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 
ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, та передати дану ділянку безоплатно у 
власність, керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З ст.116 ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", п,34 ч.І ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки та пропозиції постійної 
депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити гр. Королю Олександру Олексійовичу проект землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га за кадастровим номером 
6123410500:01:002:0551 для ведення індивідуального садівництва в м. Почаїв, землі 
сільськогосподарського призначення, в межах населеного пункту.

2. Передати гр. Королю Олександру Олексійовичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,1000 га за кадастровим номером 6123410500:01:002:0551 для 
ведення індивідуального садівни цтва в м. Почаїв.

3. Зобов’язати гр. Короля Олександра Олексійовича зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти па постійну депутатську комісію з

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2374

Про припинення права постійного користування 
земельної ділянки площею 0,2071 га 
в м. Почаїв, на якій розташована поліцейська станція.

Розглянувши лист голови ліквідаційної комісії УМВС України в Тернопільській області 
Олега Ляхова, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 
31.12.2010 року (серія ЯЯ №296637), керуючись ст.ст. 12, 92, 142 Земельного кодексу 
України, п. 34 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 0,2071 га, 
наданої Кременецькому районному відділу УМВС України в Тернопільській області для 
обслуговування адміністративних будівель, відповідно до Державного акту на право 
постійного користування земельною ділянкою від 31.12.2010 року (серія ЯЯ №296637), в 
м. Почаїв, вул. Банкова (Банківська), 1а в зв’язку із добровільною відмовою від права 
постійного користування та ліквідацією райвідділу як юридичної особи (кадастровий 
номер земельної ділянки - 6123410500:02:001:3953).

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

В.С. Бойко



<3^ 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ 
РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2375

Про скасування рішення № 644 Почаївської міської ради 
сьомого скликання сімнадцятої сесії від 23.12.2016 р. 
та затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,3260 га 
для ведення особистого селянського господарства 
в с. Затишшя, вул. Зелена, гр. Мудровській О.В.

Розглянувши заяву жительки с. Затишшя, вул. Зелена, 37 гр. Мудровської О.В., за 
вх. № 83 від 10.02.2020 р., керуючись п.а ч.І ст,12, ст.79-1, ч.І ст.116, ст.121 Земельного 
кодексу України, п.г ч.І ст.25 Закону України «Про землеустрій», п.34 ч.І ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та пропозиції 
постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Скасувати дію рішення № 644 від 23.12.2016 р. сімнадцятої сесії Почаївської 
міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, гр. Ковальчук О.В.»

2. Затвердити гр. Мудровській Ользі Вікторівні проект землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки площею 0,3260 га за кадастровим номером 
6123410500:02:001:3617 для ведення особистого селянського господарства в с. 
Затишшя, вул. Зелена, землі сільськогосподарського призначення, в межах 
населеного пункту.

3. Передати гр. Мудровській Ользі Вікторівні безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,3260 га за кадастровим номером 6123410500:02:001:3617 для 
ведення особистого селянського господарства в с. Затишшя, вул. Зелена.

4. Зобов’язати гр. Мудровську Ольгу Вікторівну зареєструвати речові права на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

5. Контроль за викодаашжа^^юго рішення покласти на постійну депутатську комісію 
з питань ’

Міський г
Онук В.В.

їродноґц
дівництва, земельних відносин та охорони 
овища.

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2376

Про внесення змін в рішення № 2177
сорок дев’ятої сесії Почаївської міської ради
від 29.11.2019 р. «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо проведення робіт з інвентаризації 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,2589 га 
в м. Почаїв по вул. Шевченка, 4».

Керуючись ст.12,п.4 ч.2 ст.79-1,ст,186 Земельного кодексу України,п.34 ч.І ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» п.1 ч.2 ,ст.25,ст.55 Закону України 
«Про землеустрій», Законом України «Про державний земельний Кадастр», з метою 
ефективного та раціонального використання земель комунальної власності, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення № 2177 сорок дев’ятої сесії Почаївської міської ради від 
29.11.2019 р. «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,2589 га в м. Почаїв по вул. Шевченка, 4», виклавши другий пункт даного 
рішення в такій редакції:
«надати дозвіл Почаївській міській раді па виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки площею 
0,2589 га за рахунок земель загального користування - забудовані землі, в т.ч, вулиці, 
набережні, площі... площею 0,0189 га та за рахунок земель закладів охорони здоров’я 
(поліклініка) площею 0,2400 га по вул. Шевченка, 4 в м. Почаїв».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудування, будівництва, демельних відносин та охорони навколишнього 
природного ссреддщцца. z

/ Д /•

МІСЬКНІЬГОЛОВИ;
Онук в.в/і У V / ї h І /і І

В.С. Бойко



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2377

Про внесення змін в рішення № 2087 сорок сьомої сесії
Почаївської міської ради від 02.10.2019 р. «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (па місцевості) площею 0,1000 га 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Бригадна, 27,гр. Колеснику Д.М.»

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв, вул. Старотаразька, 36 гр. Колесника Дмитра 
Миколайовича за вх. № 45 від 23.01.2020р., керуючись п.б ч.І ст. 12, п.б ч.І ст.81, п.а ч.З 
от. 116 ст.125, ст.126 Земельного кодексу України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", 
п.34 ч.І ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 
висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Почаївська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення № 2087 сорок сьомої сесії Почаївської міської ради від 
02.10.2019 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Бригадна, 27,гр. Колеснику Д.М.», замінивши 
кадастровий номер «61234010500:02:001:2089» па «6123410500:02:001:3229».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудуваці^руд^йЦ!^а, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного ссреджижа. ж"

І /
МІСЬКИЙ ГОЛОСЕ

X

В.С. Бойко
Онук В.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від « 26 » лютого 2020 року № 2378

Про надання згоди на виготовлення проектної 
документації та прокладання волоконно - 
оптичної лінії зв’язку ВОЛЗ

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Інфоком» (далі - 
ТзОВ «Інфоком») за вх, № 68 від 29,01.2020 р. про надання згоди на виготовлення проектної 
документації на прокладання ВОЛЗ (волоконно-оптичної лінії зв’язку) та копію карти 
проведення «ВОЛЗ», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи висновки та пропозиції постійної депутатської комісії з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ТзОВ «Інфоком» на виготовлення проектної документації та 
прокладання волоконно - оптичної лінії зв’язку в адміністративних межах 
Почаївської міської ОТГ Кременецького району Тернопільської області для Пр AT 
«Київстар».

2. Зобов’язати ТзОВ «Інфоком» при прокладанні волоконно - оптичної лінії зв’язку:
- застосовувати технології, які не ноіребують вилучення земельної ділянки 
сільськогосподарського використання у власників земельних ділянок та 
землекористувачів;
- у випадку заподіяні шкоди власникам землі при проведенні робіт, відшкодувати 
збитки, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 
питань містобудува ртваї-з^мсльних відносин та охорони навколишнього
природного сере

Міський
Онук в.В.

В.С. Бойко

3.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від «26» лютого 2020 року

Про припинення договору 
оренди нерухомого майна 
від 01.12.2016р.

У зв’язку із закінченням договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016р., 
укладеного між Почаївською міською радою та ФО-ГІ Шаховалом П.В. зареєстрованого 
в реєстрі за № 1455 та відсутністю заявки Орендаря на продовження цього договору 
(п.8.4. даного договору), враховуючи заборгованість по сплаті орендної плати ФО-ГІ 
Шаховалом П.В. за користування об’єктом оренди, керуючись п.1 ч.І ст. 24 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 26 Закону України про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і пропозиції постійної комісії 
міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку, Почаївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити договір оренди нерухомого майна від 01.12.2016 року, за реєстровим 
№1455, укладений між Почаївською міською радою (орендодавець) та ФО-П 
Шаховалом Павлом Володимировичем (орендар), предметом якого виступає 
вбудоване нежитлове приміщення в 5-ти поверховому житловому будинку під 
склад-магазин (крім торгівлі піротехнічними матеріалами), або офісне 
приміщення, що розташоване за адресою: місто Почаїв, вулиця Возз’єднання, 
будинок 5, Кременецького району, Тернопільської області з 1 березня 2020р., у 
зв’язку із закінченням терміну його дії.

2. Доручити Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти Акт приймання- 
передачі орендованого приміщення, вказаного у п.1 даного рішення з ФО-П 
Шаховалом П.В. після закінчення (припинення) договору оренди нерухомого 
майна від 01.12.2016р.

3. Після припинення дії договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016р., 
врахувати п.З рішення Почаївської міської ради № 2114 від 3.10.2019р. «Про 
дострокове розірвання договору оренди нерухомого майна від 01.12.2016р.».

4. Контроль за вико 
комісію з пита 
промисловості;

Міський голова
Максимчук Є.В.

даного рішення покласти на постійну депутатську 
тлбіюДюмупального господарства та комунальної власності, 
іиєад^я^^^^сінспорту та зв’язку.

В.С. БОЙКО


